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LETAR DU EFTER EN UTMANING?

Nytt 2022
Nytt 2022

• Nu 90 hinder varav 20 linbanor

• Nu 90 hinder varav 20 linbanor

• 2 linbanor över 200 m

• 2 linbanor över 200 m

• Helt ny Zipline bana såväl för barn  

• Helt ny Zipline bana såväl för barn  

   som för vuxna

   som för vuxna

SLOTTSHOLMEN MARINA

Slottsholmen Marina er

bjuder förutom gästhamn 

även säsongsplatser och 

vinterhamn. Du kan du hyra 

vattenskoter, Sup eller ta dig 

ut i sk
ärgården med våra 

Ribturer eller en egen elbåt.

www.slottsholmenmarina.se

Vi har 95, 98 oktan samt Blankdiesel 

Östersjövägen 68, VÄSTERVIK

0490-170 30, 070-735 81 59

Knådat med 

ömhet och

 gräddat 

med kärlek.

Smakfull 

catering 

för alla 

tillfällen
Fiskar du e� er 

delikatesser?Fiskar du e� er 

Fiskar du e� er 

delikatesser?
delikatesser?
delikatesser?
delikatesser?

 gräddat 

med kärlek.

delikatesser?

Ljunghedsvägen 2. Tel: 0490-56 68 00, 

www.maxivastervik.se

Öppet alla 

dagar mellan: 6–2
3

Smidigt, enkelt och gott!

Här på ICA Maxi Västervik tilla
gas dagligen en stor mängd färdiga rätter frå

n grunden. 

Från matiga baguetter och bu� éer till 
smörgåstårtor och prinsesstårtor. 

Välkommen in till o
ss i butiken eller handla online där du kan välja hemleverans 

eller upphämtning!

Din guide till

årets sommarstad*

VÄSTERVIKS TURISTBYRÅ

HJÄLPER DIG BÅDE PÅ 

PLATS OCH DIGITALT! 

På turistbyrån i Västervik får du 

personlig hjälp och inspiration 

inför ditt besök i kommunen. 

Turistinformation hittar du också 

digitalt och lättillgängligt på 

webben, i sociala medier och via 

chatten på vastervik.com.

Här kan du köpa:

 souvenirer

 presentkort

 biljetter till s
kärgårdstrafik 

 och evenemang

Välkommen!

VÄSTERVIKS TURISTBYRÅ

Stora torget 4, Västervik 

0490-875 20  turist@vastervik.com

@visitvastervik

vastervik.com
*Västervik framröstades som segrare i den stora  

omröstningen på Reseguiden.se både 2020 och 2021.

Äskeskär
Sladö-Äskeskär

naturreservat

Västervik Resort
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Med reservation för tryckfel. 

Dubbelkolla informationen 

då förutsättningarna kan ha ändrats efter tryck.
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Här kan du få tips om våra guldkorn i kommunen. 

 Välkommen till e
n ny spännande sommar fylld av 

upplevelser i sk
ärgårdsstaden Västervik!
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Se årets övriga öppettider

och vårt totala utbud på

www.action-center.se

ÖPPETTIDER

10:00 - 20:00

hela Juli t.o.m.

vecka 32 i

Augusti!
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BILRESERVDELAR

Verkstadsutrustning • 

 Batterier • Släpvagns

reservdelar • Tillbehör

Vi förstår bilar. Vi förstår dig.

Perugatan 50

593 61 Västervik

Tel. 0490175 02

meca.se

H8

Vi har lägenheter i Västervik, 

Loftahammar, Valdemarsvik 

och Vimmerby.

Välkomna att kontakta oss!

www.fogelvikfastigheter.se

Info Västervik: 0490314 95

Info Valdemarsvik: 

0123510 90

I8

FYRSTJÄRNIGT HOTELL 

MITT I CITY!

Välkommen till v
årt fina 

hotell med restaurang Black 

Rock Grill, f
räscht spa och 

Västerviks bästa frukost. M
itt 

i staden, bara 75m från

vattnet. 

Ring & boka 0490 – 82 000

www.stadshotellet.nu

THORLEIF & 

HÖNA PÖNA

På en äng i Fårhult stå
r ett 

varietétält hela sommaren. 

Här händer det roliga saker 

tre dagar i veckan. Cirkus 

Cirkör kommer liksom 

Gunhild Carling, Thorleif 

Thorstensson och Höna 

Pöna. Tåg från Västervik. 

www.variete.se.

radannonser.kartan.indd   42
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FYRSTJÄRNIGT 

HOTELL MITT I CITY!

Välkommen till v
årt hotell 

med restaurang Black

Rock Grill, fr
äscht spa &

Västerviks bästa frukost. M
itt

i city, c
a 75 m från vattnet. 

Ring & boka 049082 000. 

www.stadshotellet.nu

FYRSTJÄRNIGT  

HOTELL MITT I C
ITY!

Välkommen till v
årt fina 

hotell med Gustawas  

Kök & Bar, trä
ning och spa

avdelning  och Västerviks 

bästa frukost. M
itt i s

taden, 

bara 75m från havet!

Boka på 0490 – 82 000

www.stadshotellet.nu 

K7

ODENSVI

LANTHANDEL & CAFÉ

Kyrksjövägen 2

594 94 Odensvi

0493210 30

www.odensvilanthandel.se

3
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BILRESERVDELAR

Bilreservdelar • Verkstads-

utrustning • Tillbehör • 

Batterier • Släpvagnsreserv-

delar • Oljor

Perugatan 50

593 61 Västervik

Tel. 0490-175 02

meca.se

HOTELL PARK

Känn dig som hemma! 

Mysigt och ombonat hotell 

mitt i c
entrala Västervik. 

Här finns fru
kost, b

lommiga 

rum och en fin innergård. 

www.hotellpark.se 

Tel 0490108 06
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SVENSKA PRESENTER

Välkommen till p
resent

butiken med de lilla
 extra.

Ligger i Ö
stra Ed (3 km 

från Långrådna)

Tel 0493420 03

Svenskapresenter.se

SVENSKA PRESENTER

Välkommen till p
resent

butiken med de lilla extra.

Ligger i Ö
stra Ed (3 km

från Långrådna).

Tel. 049342000

Mobil. 070530 34 55

svenskapresenter.se

1

 Konstblommor 

 Inredning

 Badrummet

 Belysning

Fre 1218, Lör & Sön 1216

Lidhemsvägen 21, Frödinge

www.hemlangtan.nu

070693 50 53

16

SVENSKA PRESENTER

Välkommen till p
resent

butiken med de lilla extra.

Ligger i Ö
stra Ed (3 km

från Långrådna).

Tel. 049342000

Mobil. 070530 34 55

svenskapresenter.se

1

SVENSKA PRESENTER

Välkommen till p
resent

butiken med de lilla extra.

Ligger i Ö
stra Ed (3 km

från Långrådna).

Tel. 049342000

Mobil. 070530 34 55

svenskapresenter.se

1

GRÄNSÖ SLOTT  

HOTELL & SPA

Fyrstjärnigt Superior hotell 

vid havet i Västervik. Bo i 

vackra rum med havsutsikt, 

privat bungalow eller nya 

lyxiga Strandsviter.

www.granso.se

tel. 0490824 30

O3

CENTRALHOTELLET

Välkommen till C
entral

hotellet ,här bor du bekvämt 

med hög standard mitt i 

 staden ett ste
nkast frå

n 

 havet. Vi är ett familjeägt 

hotell i tr
edje generation 

som drivit hotellet sedan 

1968. Boka: 04908990 eller 

info@centralhotellet.com

DET PERSONLIGA 

HOTELLET

Välkomna till C
entralhotellet, 

vi förenar det sto
ra hotellets 

resurser i fo
rm av komfort 

och hög standard med det 

lilla hotellets charm och om-

vårdnad. Gratis tr
ådlöst bred-

band. Boka på 0490-895 50 

www.centralhotellet.com
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DJURMAGASINET

Vi säljer foder, tillb
ehör och 

djur såklart. A
llt du behöver 

till våra bästa vänner helt 

enkelt. Välkommen!

Psst. D
ina djur är självklart 

välkomna in i butiken också.

vastervik@djurmagazinet.se

GALLERIA

VÄSTERPORT

Allt vad du behöver  

under ett tak.

Bredgatan 13 (Spötorget)

För aktuella öppettider se

www.galleriavasterport.se

Galleria

Allt v
ad du behöver under ett ta

k!

Helgfri vardag: kl 10–18  

Helgfri lördag: kl 10–15 

Bredgatan 13 (vid Spötorget) 

www.galleriavasterport.se

Västerport

K7

JAMI HUNDSPORT

Den kompletta 

HUND- & KATT BUTIKEN. 

 Veterinär, sim
, rehab, trim

, 

café, webshop.

Kolonivägen 17, Västervik

0490125 01

jamihundsport.se

G9

HANNAS PYSSEL-

STUGA

Stor pysselbutik, med allt frå
n 

piprensare till k
onstnärs

material. Ett brett so
rtiment 

med pennor och garn. 

Välkomna till B
runnsgatan 

3,Västervik. Tel. 0490176 40 

(svarar Ostkustgrossiste
n)

hanna@hannaspysselstuga.se

K7

K7

TRIPPOLO 

SECONDHAND

BRUNNSGATAN 1

En modern secondhand

butik med vinyl skivor,  böcker, 

tv-spel, film, retrospel samt 

både nya och beg. sällskaps

spel m.m. www.trippolo.se 

Tel. 072204 94 38E9

TRIPPOLO SECOND-

HAND BREDGATAN 9

Här kan du hitta bl a beg. 

herr & barnkläder, hem

elektronik, nytt och beg. 

Lego, Warhammer,  

Buttericks m m  

www.trippolo.se  

Tel. 076133 99 94
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www.vastervik.com

LUNCH I HÄRLIG MILJÖ

Ät lunch hos oss alla dagar 

i veckan och se ut över en 

härlig miljö!

Välkomna till R
estaurang 

Ekhagen.

0490362 05

info@restaurangekhagen.se

J3

MAT-TORPET SOLLIDEN

Café, gårdsbutik, catering, 

gårdskrog. Vi bakar och 

lagar all mat och kakor från 

grunden med egna råvaror 

från gården. Visning av djur. 

Solliden Snärsfall Odensvi

www.mattorpetsolliden.se

     M
attorpet Solliden

6

BAGERI 96°

Välkommen till v
årt hant

verksbageri & café på Stora 

torget! Här hittar du allt frå
n  

croissanter och bakelser 

till ru
stikt surdegsbröd och 

focaccia. Vi bakar allt frå
n 

grunden, med bra råvaror 

och riktigt mycket kärlek. 

K7

NYHULTS 

GODA HANTVERK

Välkommen till v
årt mysiga 

trädgårdscafé. Vi har även 

försäljning av lokal keramik & 

hantverk.

www.nyhultsgodahantverk.se

tel.070295 66 35

Facebook, sök på Nyhults 

Goda Hantverk

4

ÖSTRA SKÄLÖ 

RESTAURANG

Pizza, à la carte, lunch, 

glass, h
embakat, minigolf & 

minilivs m.m. Öppnar i m
aj. 

I sommar kör vi trubadur

kvällar. Info på hemsida & 

facebook. tel 0490 

262 61. ostraskalorestau

rang.wordpress.com

10

6

9
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GENERATIONSPARKEN

Välkommen till G
enerations-

parken i sta
dsparken,  

Västervik. En rolig park för 

alla med ett sto
rt utbud av 

lekredskap, grillplats, u
tegym 

och sittp
latser för picknick 

och vila. Parken ligger  

alldeles intill st
adskärnan.
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SMULTRONBODA 

FÅRGÅRD

Kafé & hembakat, fårskinn,  

boende, musikkvällar, 

barnteater m m. Mellan 

Edsbruk och Överum.  

073246 98 95  

www.smultronboda.se 

SMULTRONBODA 

FÅRGÅRD

Får, höns och katter

Kafé, boende, butik, musik-

kvällar, barnteater mm.

Mellan Edsbruk och Överum

073-246 98 95     

      S
multronboda Fårgård

www.smultronboda.se

radannonser.kartan.indd   26
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ALMVIKS TEGEL-

BRUKSMUSEUM

En välbevarad tegelbruks

miljö med anor från1600 

talet. För öppettider se: 

www.almvikstegel.se  

Önskas det guidning ring: 

070264 81 46  

 

5

VÄSTERVIK  

INRAMNING & RETRO

Möbler, glas, porslin
  

och kuriosa

Tel. 072736 66 86

Storgatan 5

593 30 Västervik

VIRUM ÄLGPARK 

DÄR ÄLGAR OCH 

MÄNNISKOR MÖTS

Här på Virum Älgpark 

erbjuder vi guidade safari

turer där du får möjlighet 

att m
ata älgarna på riktigt 

nära håll. 

www.virummoosepark.com

HJORTEDS  

MOPEDMUSEUM

I en fantastisk
 miljö med 

drygt 120st. 2
hjulingar från 

1900talet. Unika fordon 

blandat med gamla rari

teter. Tre temautställningar. 

Öppet 1/7–29/8, kl. 10–17. 

Café. Tel: 073 9981 881.  

Falsterbovägen 20, 

Hjorted. 

GLASHYTTAN  

LILLA ÅTERBRUKET

En genuin glashytta i byn 

Vråka som ger glas nytt 

liv genom miljövänlig 

återvinning. I butiken hittar 

du vackra bruksföremål och 

inspiration till v
ardag och 

fest. w
ww.lillaaterbruket.se

K7

GRÄNSÖ SLOTTS

LJUSSTÖPERI 

Varmt välkommen till d
et 

världsunika populära ljusstö-

periet i Västervik. Vardagsljus 

och festljus för alla tillfä
llen. 

Stor butik och verkstad 10 

min promenad från centrum. 

Slottsholmsv. 2

ateljén@swedishcandles.com

J5

Station  

Smalspåret.

MÖLLERS HANDELS AB

Allén 84

593 61 Västervik

0490322 00

robert@mollersfarg.com

G9

GERTRUDSVIK  

RESTAURANG & CAFÉ

Lunch, à la carte, fika och 

hemgjord glass.

Tel. 0490102 10

C7

CHARLOTTENLUND B&B

Bo på charmiga B&B

Charlottenlund med eget

bageri, m
itt i c

entrala

Loftahammar. Ät frukost 

med nybakat bröd i Stures 

veranda.

www.sturesbageri.se

Tel. 070350 13 49

0493610 72
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KOMMUNKARTA

UTFLYKTER & ANNAT KUL 

Kartor: Kommunkartan  

och stadskartan. (Nummer  

med bokstaven S framför  

hänvisar till 
stadskartan) 

Läs mer på: Sid 40-43  

i VästerviksGuiden. 

LOPPISAR & ANTIKT 

Kartor: Kommunkartan  

och stadskartan. 

Läs mer på: Sid 31  

i VästerviksGuiden.

ANNONSER  

Se nr + färg i annonsen.

Karta: Kommunkartan.

Karta: Stadskartan. 

OBS! Rödmarkeringarna   

anger koordinaterna  

på stadskartan.

PIZZERIA VICTORIA

Välkomna! 

Pizzeria Victoria ligger  

på Östra Kyrkogatan 45.  

Vi serverar pizza, kebab, 

sallader och pastarätter.  

Vi har även hemkörning! 

Mån–fre lunch från 11–14. 

Ingår dricka (33cl), sa
llad, 

bröd och kaffe!  

Telefon: 0490199 19

GRÄNSÖ SLOTTS-

RESTAURANG

Gränsö slott lig
ger på en 

halvö i skärningspunkten 

mellan stad och skärgård, 

hav och land  vilket speglar 

vår matlagning. Hav, sk
og 

och äng. 

www.granso.se

tel. 0490824 30

J7

O3

Avgångstider SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Här hittar du aktuella turbåtar ut till
 Västerviks skärgård.

www.vastervik.com/skargardstrafiken

www.langsjon.se | tele: +46 (0) 490 521 40

Mitt i S
måland 

- nära upplevelser

Stugor&

camping

LÅNGSJÖN 

STUGOR & CAMPING

Mitt i S
måland, 

nära upplevelser.

 
tel. 0490521 40

www.langsjon.se

8

LEDIG YTA
LEDIG YTA

Med glädje, gemenskap 

och framtidshopp!

 Södra Tjusts pastorat har aktiviteter 

för både stora och små!

Läs mer om oss på hemsidan, eller följ oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/sodratjust

www.kyl-bergman.nu | jonas@kyl-bergman.nu | Tel: 0490-215 51

Vi hjälper dig med din värmepump i alla steg  

- från köp och installation till s
ervice.

Vid I
CA M

AXI

Tele
fon 0

490-
333 6

1

E9

www.langsjon.se | tele: +46 (0) 490 521 40

Mitt i S
måland 

- nära upplevelser

Stugor&

camping

8

ASSIST
ANCEKÅREN •

 

0490-3
72 22 

020-912 912

Välkommen till oss!

Fårestadsvägen 4, Edsbruk

Tel. +46 (0)76-784 88 82

www.edsbruk.se

7

Blankaholms 

Gästhamn 

“I ny regi”

Gästhamn.  Ställplatser. 

Stugor vid havet. 

Glasscafe. Mat med 

fullständiga rättigheter.

www.blankaholms-

gasthamn.nu 

Tel 070-5399314

9

Blankaholms

Gästhamn

Gästhamn. Fasta båtplatser.  

Ställplatser. Stugor vid  

havet. Glasscafé. Mat med  

fullstä
ndiga rättigheter.

www.blankaholms- 

gasthamn.nu

Tel 070-539 93 14

Följ oss gärna på

DET ÄR ENKELT ATT 

FLYTTA MED OSS!

RUT
AVDRAG

PÅ FLYTT-

HJÄLP

Den idylliska miljön på Kulbacken är ett 

perfekt ut�yktsmål för stora som små! 

På museet visas den unika utställningen 

om 1500-talesfartyget Mars, dåtidens 

störtsta fartyg som sjönk under brinnande 

sjöslag utanför Öland 1564. Ett fantastiskt 

�lm- och fotomaterial för�yttar er ner till 

vrakplatsen, 75 meter under ytan.

För mer information om 

pågående utställningar se 

oss på facebook och webb

Motormuseet

Storlek?

34x53

 Ljus & doft

 Textiler

 Möbler

WIMMERSTRÖMSKA

GÅRDEN

Tre generationer  

borgarhem. 

Guidade visningar. 

Brunnsgatan 2, Västervik 

www.wimmerstro
mska.se 

0490211 77 

2

Äventyr &

aktivitet!

Boka Marsbäcken Friluftsgård  

för läger & konferens 2023!

Läs mer och boka på: www.marsbacken.com

SKANNA QR-KODEN 

FÖR FLER TIPS DÄR DU 

KAN ÄTA!

Tel. 0490-362 05

J3

GRÖNA TUPPEN

Restaurang Gröna Tuppen 

Fårhults jä
rnvägsstation 

59396 Västervik .

www.gronatuppen.com 

Tel 070 326 01 35 

Mail:

Gronatuppenab@gmail.com

16

• Ukna – Ica Nära Ukna

• Loftahammar – ICA Nära Kusten 

• Edsbruk – Coop Nära Edsbruk

• Odensvi – Odensvi lanthandel

• Gunnebo – Matöppet Gunnebo

• Totebo – Butiken i Totebo

• Hjorted – Nära dej i H
jorted

• Blankaholm – Blankaholms lanthandel

• Hasselö – Handelsboa

Västerviks kommun är stor och varierad. Servicepunkterna hjälper 

dig som boende och besökare att k
omma i kontakt m

ed kommunen, 

få information om besöksmål, använda dator och skrivare samt 

handla livsmedel. F
lera av servicepunkterna har också drivmedel, 

möjlig
het att t

a ut kontakter, p
aketutlämning och fungerar som  

apoteksombud och ombud för Systembolaget.  

Våra nio servicepunkter är utmärkta på kartan här bredvid:

Välkommen till
 kommunens servicepunkter!

16
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Två appar som 
guidar dig

VÄSTERVIK STORIES OCH VÄSTERVIK OUTDOOR är två appar 
som du kan ladda ner direkt till din telefon. Genom Västervik Stories kan du 
ta del av guidade upplevelser i Västerviks dåtid, samtid och framtid. Idag finns 
exempelvis en guidad tur bland klassiska svenska artister på Visvägen i Västervik, 
trollguidning för barn på Garpedansberget, en vandring i lokala författaren Niklas 
Wrångbergs läskiga historier och en skärgårdsguidning ute bland öarna. 

Västervik Outdoor hjälper dig ute i naturen. I appen finns kartor för leder inom 
vandring, paddling, klättring, cykling och dykning samt praktisk information om 

vindskydd, iläggsplatser, utkiksplatser, fornminnen 
och mycket mer. Läs mer på vastervik.com/appar

LADDA NER 
DÄR APPAR FINNS!
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När du är i Västervik har du alltid havet runt 
hörnet. Här luktar det sommar och hav, och 
du hör stånkandet från träbåtarna som glider 
in i Fiskarehamnen. Här kan du njuta av 
klippbad bara 300 meter från centrum. Under 
sommaren arrangeras ständigt spännande 
evenemang, såsom festivaler, marknader och 
konserter runt om i hela kommunen.

Västervik är tätorten i kommunen, en char
mig småstad med kullerstensgator, torg och 
gränder.

I Västervik hittar du också en mängd 
spännande butiker. Här finns ett stort urval av 
trevliga krogar och mysiga kaffeställen.

Vi hoppas att du kommer få mycket nytta 
av VästerviksGuiden och Västervikskartan 

under din vistelse i Västerviks kommun.
Här får du tips om våra GULDKORN i 

 kommunen. Vill du ha ytterligare tips gå in på 
Västerviks digitala sommarguide vastervik.
com

Välkommen till en ny spännande sommar 
fylld av upplevelser i skärgårdsstaden 
Västervik!

Välkommen till skärgårds- och 
sommarstaden Västervik

Copyright: VästerviksGuiden AB gällande samtliga bilder, texter och kartor.
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Knådat med 
ömhet och 
gräddat 
med kärlek.

Smakfull catering 
för alla tillfällen

Fiskar du e� er 
delikatesser?

Smakfull catering 
för alla tillfällen

Fiskar du e� er Fiskar du e� er 
delikatesser?delikatesser?delikatesser?delikatesser?

Knådat med 
ömhet och 

med kärlek.

Ljunghedsvägen 2. Tel: 0490-56 68 00, 
www.maxivastervik.se

Öppet alla dagar mellan: 6–23

Smidigt, enkelt och gott!
Här på ICA Maxi Västervik tillagas dagligen 

en stor mängd färdiga rätter från grunden. Från matiga 
baguetter och bu� éer till smörgåstårtor och prinsesstårtor. 

Välkommen in till oss i butiken eller handla online där du 
kan välja hemleverans eller upphämtning!
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I Tjust skärgård hittar du allt som du förknippar med småländsk 
sommar; skärgårdsöar, färskrökt fisk, sälar, havsörnar, klättring, 
badklippor, vrakdykning med mera.

Skärgårdsguide

 FLATVARP
En vacker väg leder från Stora 
Askö ut till öns gamla fiske
läge Flatvarp. På sommaren 
lockar de vidsträckta, släta 
klipporna många solbadare.

 GÄRDSHOLMEN

En liten ö långt inne i havs
viken Syrsan. Här kan du  
välja att bada på både bad
klippor och stränder.  

 VÄDERSKÄR

Fridfullt fiskeläge långt ut till 
havs. På ön finns bland annat 
ett litet rött träkapell från 
1600talet som också är ett 
populärt vigselkapell. 

 STORA GRINDÖ

Levande skärgårdsö i 
ytter skärgården. Det gamla 
fiskeläget är samlat kring en 
bedårande havsvik på öns 
södra del. Här kan man bl.a. 
avnjuta ”Laxboas” nyrökta lax 
i en fantastiskt mysig gammal 
sjöbod. Vill man bo över natt 
så kan man hyra in sig i ”Båt
huset” eller i ”Ateljén”. Det går 
även att köpa med sig nyrökt 
fisk om man önskar. 

 STEDSHOLMEN

Ö med fiskeläge och en 
gammal lotsplats, som när 
den lades ner på 1960talet 
varit verksam i cirka 350 år. 
Gästbrygga finns. 

 BJÖRKÖ

Populär utflyktsö som är 
natur reservat. Här finns ett 
aktivt jordbruk och ett rikt 
växt och djurliv. Björkö har 
kallats “Sveriges vackraste ö”. 
Kulturlandskapet är format av 
generationer av skärgårds
bors slit och starka vilja att bo 
och verka på Björkö.

 SMÅGÖ

Mellan Hasselö och Björkö, 
ligger Smågö. Här finns  
skogar , hagar och betande 
djur. På Smågö kan man hyra 
in sig i ett havsnära skärgårds
hus. På Smågö finns det fan
tastiska möjligheter till både 
fiske och sjöfågeljakt. Mindre 
båtar finns att hyra. Möjlighet 

16
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finns för större sällskap att 
hyra in sig i sjöboden, där det 
serveras nyrökt fisk.

 RÅGÖ

Norr om Hasselö ligger Rågö 
med sin fantastiskt vackra  
natur. Rågö är naturreservat. 
På Rågö kan man strosa 
omkring på vandringsleder. 
Här finns bad möjligheter, såväl 
stränder som klippor. Det finns 
en sommaröppen restaurang, 
uthyrning av boende och gäst
brygga. Föreningen Tjust  
Allmogebåtar arrangerar  
årligen Rågö dagen. Under 
sommaren angörs Rågö av 
skärgårdstrafik från Lofta
hammar och Västervik.

 HASSELÖ

Hasselö är Tjust skärgårds 
största ö. Hasselö har en 
sandstrand och ett omväx
lande landskap. Här finns 
en sommarbutik med kafé, 
restaurang, gästhamn och 
uthyrning av cyklar och 
havskajaker. På Hasselö kan 
du hyra stuga eller bo på öns 
vandrarhem. Hembageri vid 
Haga slätt.

 TORRÖN

Det här är Torrön som ligger 
nära HasselöSladö. Bara ett 
smalt sund skiljer öarna åt. 
Torrön är vildmarksön där 
besökarna får finna sina egna 
stigar över klippor, genom 
skog och kärrmarker. Du kan 
vandra runt ön utmed vattnet 
på några timmar. Det blir en 
omväxlande vandring på 
släta hällar, branta steniga 
sluttningar och mjuk mossa i 
tät tallskog. 

 SPÅRÖ

Spårö är en av Tjust skärgårds 
mest resliga och dramatiska 
öar. Branta klippor leder 
upp till det ofta avbildade 
sjömärket Spårö båk, varifrån 
havsutsikten är obetalbar. 
Spårö båk byggdes 1776 och 
har ansetts av många, bland 
andra Evert Taube, vara ett  
av ostkustens vackraste 
sjömärken. Farleden går 
igenom Spårsund. 

 IDÖ

Idö ligger i ytterskärgården, 
en halvtimmes båtfärd från 
Västerviks centrum. Ön, är en 
kilometer på längden och på 
bredden, och bjuder dig på 
ett varierat landskap. Idö har 
en skärgårdskrog med egen 
gästhamn. Glöm inte att besö
ka den genuina fiskebyn.

 HÄNDELÖP

Händelöp är ett fiskeläge i 
Tjust skärgård med gamla 
anor som fortfarande är 
levande, och som nämns 
första gången i gamla papper 
från 1562. På cykelavstånd 
från Västervik (ca 20 km)! Det 
levande fiskeläget på ön nås 
från fastlandet via en bro. 
Årligen på lördagen v. 28 an
ordnas en populär skärgårds
dag med flera utställare.

 BLANKAHOLM

Blankaholm är ett idylliskt 
samhälle vid kusten.
Här finns en nyrenoverad 
gästbrygga. På orten och 
runtom finns ett stort utbud av 
aktiviteter och naturupplevel
ser. Här finns även matserve
ring, glasskiosk, lanthandel. 
Bad finns vi campingen. 
Blankaholm är den perfekta 
basen för utflykter. 

 ÖSTRA SKÄLÖ

Ta bilen eller båten hit för  
att äta en bit mat på sommar
restaurangen och för att bada 
från klipporna. Från hamnen 
paddlar du lätt vidare söderut i 
Tjust skärgård. 

 ÖSTRA 
OCH VÄSTRA EKNÖ
Sammanväxta öar som bildar  
grön och skogig oas med 
fiskelägena Österbo och 
Västerbo. Här kan man nyttja 
vandringslederna, bada och 
fiska. 

 ÖRÖ 

Längst söderut i Tjust skär
gårds havsband ligger mysiga 
kajakpärlan Örö. Vandra på 
naturstigarna, hyr hus/rum, 
eka, motorbåt, eller kajak.

Skärgårdstrafik

Läs mer på vastervik.com /skargard

Så här tar du dig ut  
i Västerviks skärgård 
utan egen båt.
vastervik.com/ 
skargardstrafiken

 
COPYRIGHT: VästerviksGuiden AB gällande samtliga  
bilder, texter och kartor. LAYOUT: Mediapartner i 
Vimmerby AB
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För den som vill ha en riktigt ”tjustig” skärgårds
upplevelse är tipset att styra kosan till lilla Idö, 
i ytterskärgården. Sommartid går det båtar hit 
flera gånger per dag från Horns Udde och från 
Västervik. I öns hamn ligger Idö Skärgårdskrog, 
belägen på en höjd med utsikt över havet. Du 
kan ta med att ta en glass från kiosken eller äta 
en måltid på krogen.

LOTSUTKIKEN

Från den lilla hamnen är det bara några  
minuters promenad upp till öns vita landmärke, 
den gamla lotsutkiken. Nyfikna som bemödar 
sig med att ta de smala trapporna upp i tornet 
och öppna den knarrande luckan upp till taket 
belönas med en sagolik utsikt över land och  
hav! Å ena sidan fastlandet, å andra sidan  
öppet hav. Rekvisitan i den gamla lotsutkiken 
har lämnats orörd efter stängningen 1986 och 
med hjälp av den, några uppsatta bilder och 
en dos fantasi går det att få en aning om (det 
stundom hårda) skärgårdslivet i forna da’r. Från 

tornets topp skymtas en samling röda hus och 
den som fortsätter sin skärgårdsexpedition 
längs en slingrande skogsstig når den lilla 
byn med tillhörande sjöbodar och idisslande 
kossor. Saltkråkan på riktigt.

BADLIV

Vill man ta ett dopp i någon av Idös alla vikar 
är chansen stor att hitta en slät klipphäll som 
man får ha helt för sig själv. För den som inte 
vill eller kan bada från klipporna finns också en 
långgrund sandstrand.

IDÖ SKÄRGÅRDSKROG

Uteterrassen uppe på höjden på Idö 
 Skär gårdskrog är ett av sommarens popu
läraste tillhåll. Känslan av att sitta i solned
gången på en liten ö och inta sin Idölåda 
med en storslagen utsikt mot havsbandet 
blir till ett minne som värmer långt efter att 
sommar semestern är förbi.

Skärgårdsliv på Idö 

Skärgårdstrafik
M/S Ellen Key, M/S Lilla Strömmen och 
M/S Kung Märta trafikerar regelbundet 
sträckorna Västervik–Idö samt Väster-
vik–Hasselö och båtturen tar ungefär en 
timme. Fartygen avgår 4–5 gånger per 
dag under högsäsong. Från Loftahammar 
kan du dagligen under högsäsong ta 
båten M/S Bella från Sandbyhovsbryggan 
i Loftahammar ut till Rågö eller Hasselö. 

Resorna bokar du online på 
vastervik.com/skargardstrafiken  
före avgång eller köps 
på terminalen.
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Hasselö är en av de större öarna i Tjust skär
gård. Sommartid tar man sig bland annat
hit från Västervik ombord på M/S Ellen Key 
eller M/S Lilla Strömmen. Du kan även åka 
med M/S Bella från Loftahammar via Rågö.
En  timmas frisk båtfärd mot bakgrund av 
blå  böljor, gröna kobbar, vita segel och ett 
 oräkneligt antal blågula flaggor. Du kan även 

åka med M/S Bella från Loftahammar hit.
Vid resans slut siktas en skogsbevuxen 

idyll med sandstrand och röda stugor och i 
den lilla hamnen väntar en fyrhjuling på att ta 
med hågade upptäcktsresande på flaket för 
en sightseeing runt ön (OBS! Måste förbokas). 
Hyr man hellre en egen hoj skuttar man direkt 
den korta biten upp mot Handelsboa för att 
kvittera ut sitt fordon.

HANDELSBOA
Hela ön genomkorsas av cykelvänliga grus
vägar. Just Handelsboa nere i hamnen fung
erar som en livlig sambandscentral för hela 
ön. En välbesökt lanthandel som förutom att 
leverera allt som krävs (och lite till) för en lyck
ad skärgårdsvistelse hyr ut cyklar men också 

kajaker, kanoter, trampbåtar och klubbor till 
minigolfen. Precis intill ligger en servering där 
man kan inta dagens samtliga mål om man så 
vill och glass därtill, förstås.

VANDRARHEMMET
Det faluröda vandrarhemmet med vita knutar 
är öns gamla folkskola – därom skvallrar 
skolplanscherna och klassfotona på väggarna 
och den smått antika klätterställningen på 
gårdsplanen. Här bjuds ett trettiotal bäddar 
fördelade på fem ljusa och fräscha rum i 
huvudbyggnaden och på en hemtrevlig liten 
lillstuga. Huset omges av en stor trädgård, 
som gjord för ljusa sommarkvällar fyllda av 
korvgrillning, spel och lek.

Mittemot vandrarhemmet väntar världens 
minsta dygnetruntöppna obemannade  
krumelurloppis i en bod. Shoppingsugna 
förser sig själva och lägger en peng i bössan.

RESTAURANG SJÖKANTEN
I ett mysigt litet båthus en bit söder om 
 hamnen ligger Restaurang Sjökanten. Mitt 
på dagen serveras en riklig skärgårds buffé 

och till kvällen vankas en trerättersmeny 
med kött eller fisk. Alltid med en stor mängd 
lokala inslag. Intill vattnet finns två vedeldade 
badtunnor och en bastu till uthyrning, med 
utsikt över det stora blå. När ni besöker 
Sjökanten passa även på att besöka det lilla 
gårds museet. 

Den som fortsätter lite söderut från 
 Sjö kanten via tallskog, blåbärsris och 
sommar stugor, kommer till den lilla ön Sladö. 
När bron till ön korsats öppnar sig ett ljuvligt 
ängs landskap med enbuskar, får, kossor, 
oändliga mängder stenmurar och mjukt 
 rundade klippor som lockar till havsbad. Ett 
riktigt smultronställe i smultronstället.

Hasselö – söt ö i salt hav

Båttaxi
Saknar du egen båt finns, utöver de  
reguljära turerna, alltid möjligheten  
att ta sig runt i skärgården med hjälp  
av båttaxi eller genom att hyra motor 
båt eller kajak. Det finns ett flertal  
transportörer och uthyrare.

Molanders Båttransporter 
Tel. 070671 39 14. Max 12 pers.

Smågö Service AB 
Tel. 073055 11 40.  
Max 29 pers. + 12 pers.

Solidö Skärgårdstaxi 
Tel. 0490910 19. Max 20 pers.

Idö Skärgårdstransporter 
Tel. 070566 77 38. Max 12 pers.

Marqua Sjötransporter 
Tel. 070444 60 00. Max 12 pers.

” Blir du sugen på en fika 
med nybakat bröd, så 
kan du besöka det året 
runt-öppna bageriet 
Hagaslätt”
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Naturreservatet Rågö är ett av Tjust skärgårds verkliga smultronställen. Här väntar 
det mesta av det bästa som utmärker en typisk, levande skärgårdsmiljö, inklusive en 
gammal träbåtsverkstad. Det stora dragplåstret är dock serveringen, som serverar 
skärgårdsinspirerade rätter och hembakat. 

Ett tips: Prova skärgårdstallriken med specialiteter fiskade i vattnen runt ön! För den 
som faller för Rågö. finns möjlighet att övernatta i historisk skärgårdsbebyggelse.

Missa inte den årliga Rågödagen i juli för en insikt i hur skärgårdslivet kunde te sig 
förr i tiden

Skärgårdskänsla på Rågö

Historiska  
Händelöp
Ön Händelöp har bebotts sedan 
1500talet. Numera är den förbunden med 
fastlandet i form av en bro – utan tvekan 
ett av Västerviks vackraste vägstråk.
Huvudnäringen här har alltid utgjorts av 
fiske och jordbruk. öns aktiva damklubb 
arrangerar varje sommar, lördagen i vecka 
28, en välbesökt skärgårdsdag.

Då kommer hantverkare från närområ
det hit för att bjuda ut sina alster och rökt 
fisk, fiskburgare, korv och en hel del annat 
finns till försäljning, precis som förr. Ett 
gyllene tillfälle för den som vill göra sig en 
ide. Om skärgårdslivet från förr. 

Att njuta av skärgården förutsätter inte nödvändigtvis en båtresa.
Till öar som Stora Askö och Östra Skälö går det broar och kustsamhällen
som Loftahammar och Blankaholm ger härlig skärgårdskänsla utan att lämna fastlandet.
Halvön Gränsö är en annan pärla som bara ligger ett stenkast ifrån Västerviks centrum. Här 
kan du gå vandringsleden eller bara njuta av klippbad eller långgrunda sandständer.   

Besök skärgården utan båt

Följ med 
postbåten
Den båt som levererar posten till 
öborna i mellersta skärgården till  
exempel Norra Malmö, Smågö, 
Björkö och Hasselö avgår från Gränsö 
kanal. Obligatorisk plats reservation 
görs minst en dag i förväg med Solidö 
skärgårdstaxi. Avgår måndag, onsdag 
och fredag. 0490910 19

Boka båttur
Från Loftahammar kan du dagligen 
under högsäsong ta båten från
Sandbyhovsbryggan i Loftahammar ut 
till Rågö, för vidare transport till Hasse
lö. Resorna bokar du online på
vastervik.com/skargardstrafiken/
före avgång.
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Västervik
Tullportens Galleria, Västra Kyrkogatan 34

0490-65 56 60, www.hemkop.se

Öppet 
alla dagar

8-22

Den 
goda maten 
i centrum!

Västervik
Storgatans Galleria, Västra Kyrkogatan 34

0490-65 56 60, www.hemkop.se

Öppet 
alla dagar

8-22

Den 
goda maten 
i centrum!

Västervik
Tullportens Galleria, Västra Kyrkogatan 34

0490-65 56 60, www.hemkop.se

Öppet 
alla dagar

8-22

Den 
goda maten 
i centrum!

Västervik
Storgatans Galleria, Västra Kyrkogatan 34

0490-65 56 60, www.hemkop.se

Öppet 
alla dagar

8-22

Den 
goda maten 
i centrum!
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Varma klippor, tjärade bryggor, måsskrik och 
glass. Loftahammar är sommarlov på riktigt. 
Loftahammar är en kustidyll i norra delen av 
kommunen, som lockar till sig semesterfirare 
av alla slag. Hit kommer seglare, campare, mc-
folk och stugägare för att slappna av och trivs. 
Vintertid är Loftahammar ett ganska stillsamt litet 
skärgårdssamhälle. Men när solen tittar fram 
på vårkanten ökar pulsen. Båtarna sätts i sjön, 
östgötarna kommer ner och öppnar sina stugor, 
säsongarna intar sina platser på campingarna 
och badgästerna letar sig ut på klippor och strän-
der igen. Inne i Loftahammar ökar kommersen 
och i centrum står den lilla Ica-butiken. Detta är 
bygdens mötesplats.

Ett annat trevligt ställe du inte får missa i 
 Loftahammar och som ligger på huvudgatan är 
det mysiga Stures bageri, där tredje generatio-
nen Andersson förser Loftahammar med fika och 
mat. För den som önskar en aktiv semester är ett 

besök hos Sweeds nödvändigt. Här kan du hyra 
cyklar och båtar och få hjälp med att arrangera 
guidade paddelturer, vandringar och fisketurer. 
En dag i Loftahammar avslutas allra bäst med en 
promenad vid marinan, strosa bland stora och 
små båtar och avnjut kvällsmaten på Sjökrogen.

Läs mer på vastervik.com/loftahammar
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LOFTAHAMMAR

Loftahammar – sommarlov på riktigt

” Att njuta av skärgården förutsätter  
inte nödvändigtvis en båtresa.  
Till sommaridyllen Loftahammar  
kan du ta dig med bil.”

Avgång 
båt till Rågö.

C
o

p
yw

ri
g

h
t 

B
iz

n
iz

zM
e

d
ia

 A
B

LAXBOA
I havsbandet öster om Loftahammar
på ön Stora Grindö ligger Laxboa.
I Laxboa kan du handla din middags
lax såväl färsk som nyrökt eller gravad, 
eller bli serverad allt från en läcker 
skärgårdsbuffé till en kopp espresso. 

RÅGÖ
Från Loftahammar kan du dagligen
under högsäsong ta båten från 
Sandbyhovsbryggan i Loftahammar ut 
till Rågö, en skärgårdsö med mycket 
charm. Här finns både restaurang, 
vandrarhem och ett litet museum.
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MTB 
      MTB-BANAN, VO, VÄSTERVIK

På friluftsområdet Karstorp i Västervik hittar du ett cykelleder som 
bjuder på både hastighet och tekniska utmaningar. Terrängen består 
av skog, berghällar, sluttningar och annat roligt för oss som cyklar. 
Vid ledernas start hittar du också en pumptrack att fila på tekniken i, 
så blir det både enklare och roligare ute på stigarna. Har du energi 
kvar efter cyklingen, ta en sväng om i OCRbanan (tuff hinderbana), 
utegymmet, löparslingorna och bollplanerna. Kort och gott sommar
staden Västerviks bästa stigcykling!

Vid ledernas start finns gott om parkeringsmöjligheter och facili
teter som underlättar för dig som cyklist. Väl på plats är det bara att 
välja vilken av lederna du vill börja med, eller om du ska värma upp 
lite i pumptracken först.

Lederna på Karstorp underhålls av Tjust Bike & Run med stöd av 
Västerviks kommun. 

VO-Slingan, Röd 5 km
Detta är en klassisk slinga som cyklats MTB på sedan förra århund
radet. Den bjuder på en skön blandning av stigar, hällar, uppför och 
nedför. Vissa partier är snabba, lätta och flowiga, medan andra är 
klurigare och betydligt mer tekniska.

Luddes Trail, Röd 13 km
Leden är till sin karaktär ganska lik klassikern VOSlingan, men 
bjuder på mer av allt genom sin längre sträckning. Den har också 
några avsnitt där du kan välja svårighetsgrad genom att ta en lättare 
eller svårare passage. Kort beskriven en skön mix av det mesta och 
ett bra exempel på vad Västerviksterrängen har att erbjuda.

      TJUSTTRAMPET,  ANKARSRUM 
Den här leden är inspirerad av det årliga eventet Tjusttrampet som 
tar plats i september. Man kan åka smalspåret eller buss (35, 325, 39 
eller 87) från Västervik till Ankarsrum där leden börjar.  Banan är ca 
60 km lång och är blandad terräng mellan småvägar, grusvägar och 
skogsstigar. Leden tar dig till Västervik.

      MAREN RUNT

Området runt sjön Maren är ett fantastiskt ställe att uppleva, man 
kan antingen cykla på de härliga stigarna vid Maren eller på vägen 
för att få en omväxlad tur.

RACER
      HORN-HÄNDELÖP

Horn – Händelöp och vise versa. Asfaltsvägen börjar i utkanten av 
Västervik på Honsvägen. En lugn, fin och härligt tur om man vill kom
ma ut på en kort runda men också perfekt att köra intervaller på. 
Ute på Horns udde går skärgårdsbåten ut till Idö.

HELDAG NORRUT

Gamla landsvägen via Segersgärde till Lofta från Västervik är 
väldigt härlig och varierad. Det finns flera möjligheter att stanna på 
en eller flera caféer på vägen runt. Vid Lofta café cyklar du vidare 
mot Björnsholm, Helgenäs och till Svenska Presenter i Långrådna. 
På vägen tillbaka till Västervik kan du cykla via Loftahammar där 
du kan stanna för att äta, fika eller köpa glass. Cyklar man vidare 
 hamnar man i Lofta igen och kan där ta vägen via Segersgärde 
tillbaka till Västervik igen. En skön cykeltur på ca 14 mil.

 

Cykelguide 
FYRA HÄRLIGA FAMILJETURER
Om man utgår från Turistbyrån i Västervik finns det flera härliga 
familjeturer där man passerar badställen, glasställen, caféer och 
härliga picknickställen. Man kan göra turerna så långa eller korta 
och äventyrliga som man vill. 

       GRÄNSÖ Ute på Gränsö kan man stanna och fika eller äta på 
Gränsö Slott. Man kan även bada på flera ställen längre ut på halv
ön. Den blå leden (ridstigen) på Gränsö är tillåten att cykla på. Den 
är 6 km lång med stigar och grusvägar som underlag.     

       SEGERSGÄRDE På väg ut förbi Piperskärr går en relativt rak 
landsväg mot naturreservatet i Segersgärde, perfekt för picknick.

GERTRUDSVIK På väg ut till Gertrudsvik passerar man Breviks-
badet med sandstrand. Ute på Gertrudsvik finns en restaurang mitt 
i området som serverar glass som görs på plats.

HASSELÖ Skärgårdsbåten ut till Hasselö går från hamnen i stan, 
Gränsö Slott eller Västervik Resort. Ute på Hasselö finns det 
mycket  att utforska. Det finns cyklar att hyra, bra badställen och 
fina slingriga vägar bland hus och skogar att cykla efter. Det finns 
ett café direkt i hamnen där skärgårdsbåten kommer in.

       HORNS UDDE OCH HÄNDELÖP. En fantastisk miljö. Händelöp är 
ett fiskeläge i Västerviks skärgård med gamla anor som fortfarande är 
levande.

 Du kan även ta med cykeln ombord på rälsbussen mot Hultsfred 
och cykla hem från någon av stationerna – eller tvärtom. Läs mer på 
smalsparet.se.

 Numreringarna finns utmärkta på kartan, sid 44 i denna folder.

Läs mer på vastervikoutdoor.com
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Kajak & Kanot
TIPS PÅ KAJAKTURER

Upptäck Västerviks vackra skärgård eller kanotlederna i smålandssjöarna.  Kajaker, 
kanoter och mindre båtar finns att hyra på ett flertal ställen. Nedan finner du tips 
på flera paddlingsturer. Se markeringar på sidan 44 i denna folder.

Hasselö sand – Rågö – Björkö – Malmösund – Hasselö sand  
Tidsåtgång: En heldag inklusive paus. 

Passa på att avnjuta en god lunch på Rågö som ligger utmed sträckan.

Kanotled – Smitterstad från Ankarsrum 
Tidsåtgång: En heldag inklusive lyft och transport. 

Paddla genom en vacker småländsk natur.

Gränsö kanal – Löksundet – Hasselö sand – Malmö sund – Gränsö kanal 
Tidsåtgång: Heldag   

 
Tjust skärgård när den är som bäst! Avnjut lunchen på Restaurang Sjökanten på Hasselö.

Turerna finns utmärkta som röda slingor på kartan på sid 44 i denna folder. 

Flera förslag på turer hittar du på vastervik.com

 

NORRA TJUST SKÄRGÅRD 
Norra delarna av Tjust skärgård. Skärgården är varierad med allt från stora öar med 
barrskog till små skär allra längst ut i skärgården. För den som vill paddla skyddat finns 
goda möjligheter att hålla sig längst in mot fastlandet och på så sätt ändå kunna paddla 
långa sträckor utan att bli utsatt för vind och vågor. Rakt utanför Lofthammar ligger Rågö. 
Här finns det vatten, toaletter och sommartid både boende och servering. Hasselö ligger 
söder om Rågö och har också vandrarhem och servering. Skärgården erbjuder sedan flera 
intressanta platser. Storkläppens fyr för den som inte räds paddling på öppet vatten och 
strax innan den ligger St. Jutskär som länge var bebott. Observera fågelskydden som finns 
i områdena. Längre norrut har vi St. Grindö med Laxboa, Städshomen där lotsstationen 
tidigare låg och allra längst ut i skärgården, Väderskär med sin spännande medeltidskyrka 
och historia.

SÖDRA TJUST SKÄRGÅRD
Utgå från Örserumsviken och paddla ut till Idö. Om vattnet inte är för lågt är den södra 
sidan av Borgö trevlig och tar dig under en bro mellan Borgö och fastlandet. Det är ett 
 p ärlband av små och stora öar hela vägen ut till Idö som man kan kryssa fram mellan. På 
vägen ut kommer du att se Spårö Båk från slutet av 1700talet. Om man vill ha en god lunch 
serverad, finns restaurang och kafé med vacker utsikt på Idö. Observera fågelskydden 
kring Idö. På vägen hem kan en  liten avstickare runt de små Korpaholmarna som är sam
manbundna med gångbroar vara  t revligt att paddla genom innan man är tillbaka på land.

CENTRALA VÄSTERVIK
Här tar du dig lätt på en runda genom gästhamnen och genom staden. Du hinner ta dig ut 
till Gränsö för en lunch och kanske en glass i Västerviks Centrum på samma tur. Perfekt för 
en lugn tur kanske med era barn i en dubbelkajak eller varför inte en motionsrunda på ett 
par timmar. 

KAJAKER OCH KANOTER KAN DU 
BLAND ANNAT HYRA HÄR: 

•  Ostkustenkajak
  Bokning via  

ostkustenkajak.se 
  Tel. 073041 03 88 

eller 073041 01 48

•  Västerviks Resort

•  Hasselö sand

•  Tättö Havsbad

•  Kustcamp

•  Sweeds  
i Loftahammar

•  Vituddens  
kanotvarv

•  Långsjöns camping

•  Blankaholm 

•  Hammarsbadet

•  Tjust Sport &  
Kayak

1. Närheten från staden ut till ytterskärgår
den. På mindre än en halvtimme paddlar 
du från Västervik eller Loftahammar ut till 
havet och får full horisont.

2. Inga stora fjärdar behöver korsas 
vare sig du paddlar i norra eller södra 
skärgården.

4. Få båtar i de områden som passar 
paddling med lätt tillgängliga stränder för 
kortare eller längre strandhugg.

5anledningar till varför du ska paddla 
kajak i Tjust

3. Exploateringen av stränderna är 
sparsam. Det finns således många fina 
och kajakvänliga platser att upptäcka och 
gå iland vid.

5. Många alternativa färdvägar. Skyddad 
eller mer havsexponerad paddling.

1

2

3

Läs mer på vastervikoutdoor.com
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Här bor du bekvämt med hög standard mitt i 
staden ett stenkast från havet. Vi är ett familjeägt 
hotell i tredje generation som drivit hotellet sedan 
1968. Vi är medlemmar i Best Western Hotels & 
Resorts – Sveriges största hotellkedja för privat
ägda hotell.

Välkommen till 
Centralhotellet i Västervik

Sure Hotell by Best Western Centralhotellet
Brunnsgatan 23, 593 30 Västervik, 049089550  centralhotellet.com  0490-824 30 | www.granso.se | superior  HHHH

Hotell & Spa

BOENDE 
från 1.045:-/pers
Inkl. frukost och fri tillgång  

till spa och relax.
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Äskeskär

Sladö-Äskeskär
naturreservat

Vandring
TJUSTLEDEN

Mer information om lederna finns på vastervikoutdoor.com/vand
ring. Leden markeras med oprange ringar runt träd stammar och 
på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard). Leden är drygt 
200 kilometer lång och består av 9 etapper på huvudsträckning
en (ca 16–21 kilometer vardera) med övernattningsvindskydd vid 
etappmålen för 6–8 personer. 

TJUSTLEDENS ETAPPER:

l Etapp 1, Mörtfors – Getterum – Getgölen. Längd 19 kilometer. 
 Svårighetsgrad: Mestadels lätt. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 2, Getgölen – Hjorted – Svarteström. Längd: 18 kilo meter. 
Svårighetsgrad: Lätt. En avstickare går att göra på Ankarsrumss
lingan. Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut. 
Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 3, Svarteström – Lunds by – Valstad kvarn. Längd: 18 
kilometer. Svårighetsgrad: Bitvis något kuperad. Övernattning: 
Timrat skärmskydd finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start 
och slut.

l Etapp 4, Valstad kvarn - Hjorten - Törnsfall. Längd: 14 kilometer, 
anslutning till Västervik 8 kilometer. Svårighetsgrad: Lätt. Övernatt
ning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns 
vid start och slut.

l Etapp 5, Törnsfall – Almvik – Hallingeberg. Längd: 21 kilometer 
Svårighetsgrad: Kuperade partier. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 6, Hallingeberg – Karrum – Odensvi. Längd: 21 kilometer 
Svårighetsgrad: Något kuperad. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 7, Odensvi – Dalhem – Björndalen. Längd: 20 kilometer 
Svårighetsgrad: Kuperade partier. Övernattning: Timrat skärmskydd 
finns vid start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 8, Björndalen - Möckelhult – Lermon. Längd: 15 kilometer, 
anslutning till Överum och Holmsjöleden 7 kilometer. Svårighets
grad: Kuperade partier. Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid 
start och slut. Sanitärt: TC finns vid start och slut.

l Etapp 9, Lermon – Kolsebro – Falerum. Längd: 13 kilometer, 
anslutningsled till Ukna ca 4 kilometer. Svårighetsgrad: Kuperade 
partier. Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut. 
Sanitärt: TC finns vid start och slut.

MER VANDRING

På Västerviks nya outdoorkarta 
vastervikoutdoor.com hittar du all 
information om Tjustleden och över 
20 andra vandringsleder i Västerviks 
kommun. Använd kartan i din telefon 
när du är ute i naturen och mät avstånd 
till närmsta vindskydd, sevärdheter och 
kaféer längs vägen.

ALLEMANSRÄTTEN

Inte störa – inte förstöra!
Läs mer på vastervikoutdoor.com

Läs mer på  
vastervikoutdoor.com
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HÄLSANS STIG

Hälsans Stig är en folkhälsosatsning med målet att få fler att prome
nera mer. Promenadslingorna är enkla och trygga. Slingorna är minst 
4 km långa där varje kilometer är skyltad. Det går att starta var som 
helst på slingorna. En karta över Västerviks slinga finns att hämta på 
Västerviks Turistbyrå. 
Kartan finns också på vastervikoutdoor.com/vandring

TIPS PÅ VANDRINGSLEDER

 Gränsöleden, 12 km (se kartan sid 10). En underbar natur i natur
reservatet på  Gränsö. Kala klipphällar, lummiga ekhagar och skogs
mark ger en fin inramning till vandringen eller löparturen. Möjlighet att 
även välja en kortare etapp och du har alltid nära till bad. Längs leden 
finns flera vindskydd och ett oändligt antal platser med fina vyer där 
du kan pausa och njuta av utsikten. Har du inte med dig matsäck och 
ändå vill fika eller äta en bit mat efter turen så har du Gränsö Slott i 
närheten med restaurang och kaffe.

ALLEMANSRÄTTEN

Inte störa – inte förstöra!
Läs mer på vastervikoutdoor.com

Vandring
Via fina vandrings och cykelleder trampar du dig till bättre kondition 
och många sköna naturupplevelser i vår unika kustmiljö. Tjustle
den är en välmarkerad led som slingrar sig igenom Tjusts vackra 
landskap och som passar utmärkt för vandring och löpning. Här kan 
du vandra från Östgötaleden i norr (https://maps.ostgotaleden.se/sv/
ostgotaleden) till Ostkustleden i söder (https://doderhult.natur
skyddsforeningen.se/ostkustleden/).

      RYVENÄSLEDEN (se kartan sid 16).

Ryvenäsleden är 4 km lång och går runt Överum mot Ryvenäs i en 
terräng med delvis skog och backar utmed sjön Ryvens strand.
Leden startar vid vägen mot Björka och går utmed sjön Ryven, på 
krönet av ”Haks backe” viker den av mot Ryenväs. Platsen kallas 
i folkmun ”Kuttens kast” och här skedde ett rånmord 1855. För att 
skydda sig mot den fruktade maren offrades på platsen en sten eller 
en pinne av var och en som gick förbi. Med tiden växte här en rishög 
som kallas ”Kuttens kast”. Leden fortsätter sedan mot stall Bäckebo 
och över Pinaberget, en av de sju kullarna, som finns i Överum och 
snart kommer man till en gångbro som ligger vid berget Snarklint. 
Nere vid stranden finns möjligheter till bad.

Hämta din karta i utsatta 
lådor och följ markerad 
skyltning.

Läs mer på vastervikoutdoor.com

DIN DIGITALA 
OUTDOORGUIDE!

Kartor • Information • Inspiration

vastervikoutdoor.com
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Allt vad du behöver 
under ett tak!

Galleria
Västerport

För aktuella öppettider se 
www.galleriavasterport.se

BREDGATAN 13 (VID SPÖTORGET) 
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FÅGELLOKALER I VÄSTERVIKS KOMMUN

De här tre fågellokalerna i Västervik kan säga utmärker sig med att visa upp en stor 
artrikedom och är speciellt attraktiva. Vid Uknö fågellokal i området vid informa
tionstavlan bedrivs ringmärkning under sommar och höst. Årligen ringmärks cirka 
3000 fåglar. Kontakta Tjust Fågelklubb för guidning och visning av ringmärkningen.

1. UKNÖ FÅGELLOKAL
Ta av från E22 vid Björnsholm och kör mot Loftahammar. Efter ca 6 km visar skylt 
Uknö Fågellokal. Kör ytterligare 3 km till parkeringsplats med informationstavla. Få
gellokalen Uknö består dels av den våtmark som bildas kring Loftaån. Uknöområ
det är en av Smålands allra bästa lokaler där ett stort antal rariteter har registrerats. 
Fågellokalen utnyttjas även som födosöksområde för ägretthäger, havsörn, fiskgju
se, duvhök, lärkfalk, skräntärna, berguv samt nattskärra, törnskata och kungsfiskare. 
Häckande fåglar: vattenrall, rörsångare, sävsparv, skäggmesen och brun kärrhök. 
Trastsångare har under senare år etablerat sig som häckande art. Även pungmesen 
är näst intill årsviss. Sällsynt hörs småfläckig sumphöna.

2. HÄNDELÖP FÅGELLOKAL
Från Västerviks centrum ta Hornsvägen söderut. Cirka 4 km efter Nya kyrkogården, 
ta höger mot Hädelöp/Åldersbäck. Efter ca 1.5 km ta vänster mot Händelöp. Fortsätt 
ca 5 km till Händelöps fiskehamn. Två alternativa observationsplatser: Uppe på klip
pan, ca 100 m öster om fiskehamnen. En omärkt stig leder dit. Platsen ger utmärkt 
utsikt. På klippan ute på Huvudholmen: En omarkerad stig med början strax norr om 
parkeringsplatsen leder dit. För att komma ut på Huvudholmen går du på stenblock 
över sundet. Flera bra observationspunkter finns där. I arkipelagen utanför Hände
löp finns flera viktiga fågelskyddsområden, bl.a Älgsbådarna med stora kolonier av 
skräntärna och silvertärna. På öarna häckar även kustlabb. På Lekskär häckar bl.a 
tordmule. Händelöp är framförallt en viktig sträckfågellokal. Vill du se havsörn är 
Händelöp en utmärkt lokal året runt. Under vinterhalvåret ses ofta skärsnäppor. Ofta 
är fåglarna på stora avstånd, så en tubkikare är ett viktigt hjälpmedel.

3. HERMANSTORP-KÄLLSÅKER FÅGELLOKAL
Efter avfarten från E22 mot Västerviks centrum, kör ca 1 km och ta vägen mot 
Gertrudsvik. Alternativt, om du kommer från Västerviks centrum, kör ca 1 km efter 
rondellen vid Ljungheden och ta höger på väg mot Gertrudsvik. Kör 700 m mot 
Gertrudsvik och ta väg till vänster mot Gäddeglo. Kör 750 m och ta mindre väg åt 
vänster. Skylt anger fågellokal. Fortsätt till parkeringsplats med informationstavla. 
Från parkering och informationstavlan leder en markerad stig till fågeltornet. Under 
vår och höst rastar framförallt änder, gäss, sångsvan och tranor. Bland rariteter kan 

Fågelskådning

Fågellokaler i Västerviks kommun

1. Uknö
2. Händelöp
3. Hermanstorp-Källsåker

Gillar du klättring är Västervik helt rätt. Västerviks granitklippor erbjuder ett 
av världens bästa boulderingområden för både avancerade klättrare och 
nybörjare. Innan adrenalinet skjuter i höjden kan du med hjälp av Risebo Fritid 
och Västerviks klätterklubb skaffa mer kunskap om klipporna och deras svå
righetsgrad som du kan ta med dig ut i terrängen, taggad för nya utmaningar.

På Västerviks klättercenter möter du andra klättrare och kan klättra 
 inomhus, låna dator, läsa tidningar i ämnet och utbyta tips och erfarenheter 
som underlättar när du ger dig ut.

Risebo Fritid anordnar provapåklättring vid Sjöända och gå en grund
kurs på Silverberget i samarbete med Västerviks klätterklubb. Risebo Fritid 
 erbjuder särskilda klättringspaket med boende.

Mer information på vastervikoutdoor.com/klattring

nämnas Mindre sångsvan, spetsbergsgås, smådopping,  
årta, stjärtand, skedand, snatterand, vaktel, kornknarr,  
ägretthäger, blå kärrhök, röd glada, småspov, fjällpipare, 
jorduggla, hornuggla, kärrsångare,  gräshoppsångare  
och brandkronad kungsfågel. 

TJUST FÅGELKLUBB Mer information  
finns på tjustfagelklubb.se

ALLEMANSRÄTTEN

Inte störa – inte förstöra!
Läs mer på vastervikoutdoor.com

1

3

2

KlättringKlättring
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Läge för extra
bra mäklarhjälp?
Funderar du på att byta bostad? Vi på Fastighetsbyrån har
koll på bostadsmarknaden i allmänhet och ditt område i

synnerhet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om bostads-
marknaden och funderingar kring både sälj- och köpprocessen.
Välkommen att höra av dig för ett personligt eller digitalt möte.

Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån i Västervik
0490 - 302 10 / fastighetsbyran.com/vastervik

Vi finns
alltid nära
till hands.
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ARCHERY TAG
BUMPERBALL

GOKART
PAINTBALL

För mer info www.action-center.se

BOKA EVENT
Kör gokart eller spela

något av de actionfyllda
sporterna Archery Tag,

Bumper Ball eller Paintball.

Se vårt utbud, lediga tider & lägg Er
bokningsförfrågan på vår hemsida!bokningsförfrågan på vår hemsida!

DROP IN ÖPPET
Juli t.o.m. v32 i Aug

12:00 - 20:00

Juni och Augusti
Ons, Tors, Fre 17 - 20

Lördag, Söndag 12 - 20
Se hemsidan för öppettidernaSe hemsidan för öppettiderna
i  April, Maj, Sept. Okt & Nov!

GOKART DROP IN
Vi kör med gokartar från
världsledande Sodikart!
 

Ett drop in lopp är 8 minuter
långt & vi har all utrustning.
(rånarluva, hjälm, overall, handskar)(rånarluva, hjälm, overall, handskar)
 

DROP IN UTBUD
- Låg hastighet, 5 hk, 95 kr
För barn från 8 år med en minsta
längd av 125 cm.
 

- Mellan hastighet, 7 hk, - Mellan hastighet, 7 hk, 115 kr
För ungdomar från 12 år med en
minsta längd av 135 cm.
 

- Hög hastighet, 9 hk, 135 kr
För vuxna och ungdomar från 15 år
med en minsta längd av 150 cm.
  

- Prestanda hast, 15 hk, 225 kr
För vuxna från 18 år som kört på en
varvtid av under 42 s på hög hastighet.

OBS! Bokningar går före drop
in, se kalendern på hemsidan:
action-center.se/kalendrar.html

Action Center Småland AB - Videgrensgatan 10 - 593 32 Västervik
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Drömmer du också om en riktigt blöt älgpuss? 
Du är – tro det eller ej – inte ensam. Hos 
oss på Virum Älgpark har pusskalas varit 
ett  givet inslag under våra safariturer ända 
sedan gamle Haralds dagar.

I kissed a moose – and I liked it!
Boka ditt besök online för  
garanterad plats på våra  
populära safariturer!

Virum Älgpark – tre mil från Vimmerby. 
Den närgångna naturupplevelsen för 
hela familjen.

virummoosepark.com 
 +46 (0) 73 501 01 17

Össebo 520, 598 96 Vimmerby

Skanna qr-koden  
med din mobilkamera  
eller gå till:
virummoosepark.com

Välkomna att besöka bronsåldern i Västerviks kommun!
Tjustbygden är ett av landets mest 
framträdande bronsåldersområden. 
Här finns tusentals fornlämningar 
som utgör spår av bronsåldersmän-
niskornas liv. Det vi idag ser ovan 
mark är främst gravar i form av rösen 
och stensättningar, men Tjustbygden 
är också ett av de största hällrist-
ningsområdena i norra Europa. 
Bronsålderns miljöer är ofta lätta att 
uppfatta i landskapet. Mäktiga rösen 
och hällbilder knyter samman dåtid 
och nutid. Bronsålderslämningar av 
olika karaktär och storlek hittas i hela 
kommunen, både i inlandet och i den 
forna kustmiljön. Bosättningarna låg 
ofta nära vattendrag eller vid den 
dåtida strandlinjen som då, 1800 - 
500 f.Kr., låg ca 10–18 meter högre än 

idag. Här finns både små ensam-
liggande fornlämningskomplex 
liksom mycket stora sammanhållna 
områden med många ingående läm-
ningar. Gemensamt är att de oftast är 
mycket välbevarade och opåverkade 
av senare tiders exploateringar. 
Tips! Häll vanligt kranvatten utan 
bubblor på hällen så ser du ristning-
en mycket lättare. Eller varför inte 
ta med en handduk, lägg den över 
ristningen och kryp sedan in under.

Skanna QR-koden för 
mer information om 
bronsålderskusten
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I Västerviks kommun finns det fantastiska  
möjlig heter för dig som är fiskeintresserad.  
Förutom Sveriges  kanske vackraste skärgård  
finns det ett otal vackra insjöar som bara väntar  
på att upptäckas.  

Västervik har genom åren främst blivit känt för sitt fiske efter  
riktigt stora gäddor och här finns chansen till att fånga en gädda 
som för alltid kommer finnas kvar i minnet. Även fisket efter 
abborre,  havsöring och gös är stort i kommunen och det går 
alldeles utmärkt att fiska året runt om man bara vet vad man  
ska inrikta sig på. 

Om du har bestämt dig för att ge dig ut och upptäcka fisket 
bland de mer än 5 000 öarna i skärgården så kommer du ha att 
göra. Skärgården är nämligen så stor att även de som har fiskat 
hela sitt liv där fortfarande har chans att hitta nya guldkorn. 

Väljer du istället att prova lyckan i någon av alla våra insjöar 
så finns det ett flertal aktiva sportfiskeklubbar med egna vatten 
där du kan köpa fiskekort och hyra båt. 

Besök Västerviks lokala sportfiskebutik, Jaktia Västervik,  
där kan du hyra båt, köpa utrustning, fiskekort och få all infor
mation du  behöver för att lyckas med fisket!

Tjust skärgård är en mytomspunnen hotspot i fiskekretsar. Hit
vallfärdar passionerade sportfiskare för att uppleva ett gäddfiske
av absolut världsklass. Också utbudet av havsöring, lax och
abborre får många att gå i spinn. I inlandet väntar fint kronofiske
och ädelfiske. Den som vill fiska eller jaga under sin semester har
mycket att välja emellan i Västervik..

Här är några tips, läs mer om fiske på vastervik.com/fiske

Risebo Fritid, jakt och fiske
risebofritid.se

Jaktia Västervik
Välsorterad jakt, fiske och outdoorbutik med kunnig personal. 
jaktiavastervik.se

Här kan du handla fiskekort och få tips på bra fiskevatten:
risebofritid.se
langsjon.se
sveaskog.se

ALLEMANSRÄTTEN
Inte störa – inte förstöra!
Läs mer på vastervikoutdoor.com

Fiske

Våra bästa fisketips!
Flötmeta
Att meta abborre en högsommarkväll i Juli 
är svårslaget. Varmt och skönt och oftast 
nappar det väldigt bra. Abborre kan du 
meta nästan överallt några riktigt bra ställen 
hittar du på strandpromenaden mellan cen
trum och Gertrudsvik. Bryggor och klippor 
brukar vara riktigt bra platser.

Metar gör du lättast med metspö, flöte 
och mask. Vill du inte gräva efter egen 
mask kan du köpa en burk med levande 
maskar på Jaktia i Västervik.

Jiggfiska
Jiggfisket har blivit väldigt populärt de 
senaste åren och det är en bra metod för 
både gädda, abborre och gös. Den stora 
fördelen med jigg är att man kan variera 
fisket otroligt mycket. Man kan fiska där det 
är djupt, där det är grunt, där det är mycket 
växtlighet och så vidare. Allt beror bara på 
vilken sorts jigg och vilken sorts krok du 
använder.

Oftast använder man bara en krok på 
jiggen vilket gör att det är lättare att kroka 
av fisk och släppa tillbaka den om man inte 
vill behålla den.

Det finns också massvis med olika former 
och färger på jiggar och eftersom dom inte 
kostar så många kronor brukar det vara 
uppskattat av barnen att få välja ut några 
fina jiggar själva.

Bottenmeta
Många fiskar simmar nära botten och letar 
mat. Därför kan det vara väldigt effektivt att 
meta på botten. Den här metoden skiljer sig 
lite från flötmetet eftersom du inte har ett 
flöte som visar när det nappar. Ofta använ
der man istället en liten bjällra man fäster på 
spötoppen som plingar till när det nappar. 
Bjällrorna kan du köpa i vilken fiskebutik 
som helst.

När du bottenmetar använder man oftast 
mask på kroken. De fiskar du oftast fångar 
på bottenmete är abborre, sutare och brax. 

Strömmingsfiske
I centrala Västervik kan du fiska strömming 
under Maj och Juni. Strömmingsfisket är 
väldigt enkelt och man får ofta så många 
som se strömmingar per kast. Det enda du 
behöver är ett fiskespö och en strömmings
häckla. Superroligt för barnen!

Några saker du 
bör ha med dig 
(förutom fiskespö förstås)
Spinnare – Ett fiskedrag som alltid funge
rar på sommaren.
Jigg – Om du vill prova på det roliga 
jiggfisket.
Metset – Ett metset med flöte. Det finns 
metset som passar till metspön men även 
metset för kastmete till vanliga fiskespön 
med rulle.
Tafs – Eftersom vi har mycket gäddor bör 
du alltid ha en tafs längst ut så att gäddor
na inte biter av linan.
Håv – En håv med gummerat nät är bra 
att ha till hands. Fångar man en fisk så är 
det lättare att ta ut kroken när fisken ligger 
i håven och man slipper skada både sig 
själv och fisken.
Kroklossare – En tång med längre näbb 
eller en renodlad kroklossare är bra att ha. 
Då slipper du onödiga skador på fingrarna 
när du ska kroka av fisken i håven.
Filékniv – En bra filékniv kostar inte så 
mycket men är bra att ha. För vem vill inte 
äta stekta abborrfiléer med färskpotatis till 
semesterlunch?
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BO I VÄSTERVIK
Nära naturen, tid till annat

Spötorget 1, Västervik | 0490-25 72 50
www.bostadsbolaget.vastervik.se
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 SANKT PETRI KYRKA 
Kyrkan uppfördes 1903 –1905 
för att ersätta Sankta Gertruds  
kyrka. Arkitekt var A. E. 
Melander som även ritat 

Västerviks stationshus. Kostnaden för kyrkan, 
terrasserna och planteringarna var 380 000 
kr. Dopfunten är från 1664 och tillverkades 
av Gusums bruk. Två förnämliga orglar, en 
Åkerman och Lundorgel från 1905 och en 
Marcussen & Sonorgel svarar för musikaliskt 
välljud.

 KRONOHÄKTET I VÄSTERVIK var ett 
cellfängelse som öppnades 1871 och lades 
ned 2007. Anstalten var till utseendet likt 
de andra enrumsfängelser som uppfördes 
vid denna tid. Byggnaden har metertjocka 
väggar och en gammal rastgård. Fastighe
ten ägs nu av Fengelset Hotell & Konferens. 
I bottenvåningens hotellkorridor kan du se 
en utställning om fängelsets historia och 
svensk kriminalvård.

VÄSTERVIK – EN SJÖFARARHISTORIA
I början av 1200talet kunde 
några klippstycken skön
jas ovanför vattenytan vid 
Gamlebyvikens inlopp. De 
nyuppstigna klipporna innebar 
att man kunde upprätta hinder 
för främmande fartyg att ta sig 
in till Västervik som på den 
tiden låg längst inne i viken, 
där Gamleby nu ligger. Ett 
hundratal år senare fanns det 
en hel del öar synliga. Dessa 
började man bebygga, mycket 
tack vare att hertig Albert af 
Mecklenburg blev kompis 
med pampen Bo Jonsson 
Grip. En vänskap som innebar 
att man fick använda Västervik 
som skatte härad, vilket var 
starten  
till inflyttning och bebyggelse.

DANSKEN KOMMER!
En borg byggdes vid Gam
lebyvikens mynning och 
hette på den tiden Stäkeholm. 

Senare ändrades stavningen 
till nu varande Stegeholm. 
Omkring år 1430 gav kung 
Erik av Pommern order om att 
flytta staden från sitt läge inne 
i viken ner till vikens mynning. 
Ett tjugotal år senare anföll 
danska styrkor staden för 
första gången, men det skulle 
bli fler. År 1517 var det dags 
igen och både staden och 
borgen ödelades. Många av 
stadsborna som tagit skydd i 
borgen dog. Detta gjorde att 
man återigen valde att flytta 
staden längst in i viken, men 
friden blev kort. Redan år 1547 
kom Gustav Vasa och be
stämde att man skulle tillbaka 
till kusten. Den här gången 
byggde man upp staden kring 
Sankta Gertruds kyrka, bara 
för att några år senare få ett 
nytt besök av danskarna. 1548 
ger Gustav Vasa order om att 
ett skeppsvarv skall byggas. 

Under hundratals år är stadens 
existens helt beroende av var
vet och handeln med utlandet. 

EN SMÅSTAD SOM VÄXER
Under 1800talet tillkom både 
skola, lasarett, läroverk och 
krono häkte. Perioden 1890  
till 1920 tillhörde den mest  
expansiva i Västerviks historia  
då invånarantalet nästan 
fördubblades. Under den här 
perioden byggdes bland annat 
Sankt Petri kyrka, varmbad
huset och saluhallen. 

SANKTA GERTRUD  
OCH ASPAGÅRDEN
De gamla kyrkbänkarna i 
Sankta Gertruds kyrka är från 
1748. På den tiden var det 
obligatoriskt att gå i kyrkan 
om söndagarna, om man inte 
hade ”laga förfall”. Man var 
tvungen att utnyttja alla möj
ligheter till sitt platser, vilket det 

finns mer eller mindre otroliga 
exempel på i Sankta Gertruds 
kyrka. Mellan altaret och 
predikstolen finns till exempel 
så kallade vändbänkar så att 
alla kunde sitta vända mot 
predikstolen, oavsett var i kyr
korummet man hade sin plats. 
Varje familj var anvisad bänk 
och betalade hyra för ett år i 
taget. Namnen på vilka familjer 
som hyrde viss bänk kan fort
farande spåras på bänkarna. 
En annan av Västerviks äldsta 
byggnader är Aspagården, 
belägen intill kyrkan. Här ligger 
i dag en keramikateljé där alla 
föremål drejas och säljs på 
plats. En sägen förtäljer att det 
skall finnas en lönngång här 
ifrån till Stegeholms fästning.

Stadsvandring 
i Västervik

Lär känna Västervik och dess historia med vår Stads-
vandringsguide. Med hjälp av de lila utmärkningarna 1–39 
på centrumkartan på sidan 29 så hittar du rätt.
Vid orange QR kod: Fördjupad läsning om personerna 
bakom fasaden hittar ni här.
Vid blå QR kod: Fördjupad läsning från Västerviks museum

3  BÅTSMANSGRÄND Gränden ligger i den 
del av staden som kallas Gamla Öster, kvar
teren ovanför hamnen. I Båtsmansgränd står 
åtta knuttimrade och panelade båtsmans
stugor av enkelstugetyp. Dessa byggdes på 
1740talet som bostäder åt de båtsmän med 
familjer som Västerviks stad hade skyldig
het att utrusta för kronans räkning. Under 
1900talets första hälft var stugorna bostäder 
åt medlemmarna i borgarbrandkåren.

Under 1970talet blev byggnaderna i 
Båtsmansgränd skyddade  

som byggnadsminnen. Samtidigt började husen att användas som  
café och vandrarhem. I den inre delen av Båtsmansgränd finns en byst 
över revyartisten och skådespelaren Gösta Bernhard som föddes år 1910 
på Gröna gränd, numera Gösta Bernhards gata.

4  TJUSTGALLERIET Här drev handlaren 
Göran Wimmerström stora delar av det tidiga 
1900talet en speceriaffär. Idag verkar här 
konstnärinnan Åsa F Jägerhorn. Med keramik, 
målningar, offentliga utsmyckningar och det 
skrivna ordet har Jägerhorn länge påverkat 
Västerviks kulturliv. 

e
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5  BORGAREGÅRDEN Det Kmärkta 
huset på Norra Varvsgatan byggdes på 
1700talet och fungerade som privatskola 
under 1800talet. Det var barn till ”bättre 
bemedlade” som fick undervisning i franska, 
brodering och pianospel. År 1896 fick Lovisa 
Charlotta Pettersson utskänkningsrättigheter 
i källaren på fastigheten. Huset låg bra till för 
törstiga sjömän från skutorna i hamnen. Här 
på gården hölls ofta Visfestivalens efterfest 
på 70 och 80 talet.

6  KVARTERET GARVAREN Det panelade 
trähuset i två våningar var ursprungligen Garf
veri & läderhandel på 1800talets mitt. Det 
fina stenhuset bredvid byggdes 1920 av Väs
terviks Läderfabrik AB och som 1926 byggdes 
om till frimurarloge. Magasinen i området i 
hamnen utnyttjades flitigt. En tidig importvara 
var salt. En annan stapelvara förr var sill.

7  TENGERSKA FASTIG-
HETEN I det här pampiga gula 
huset har bland annat Albert 
Tenger bott i. Han var en av 
stadens största donatorer och 

mycket givmild man. Det rörde sig om flera 
hundra tusen kronor som han donerade 
och det var otroliga summor på 1800talet. 
Albert Tenger var skeppsredare och bedrev 

handel, rederi och försäkringsverksamhet. På 1800talet bodde även 
bagare Bengtsson i gårdshuset och försåg Västerviksborna med 
skeppsskorpor.

8  JERNSKA GÅRDEN Byggnads minnes
märkt köpmansgård från mitten av 1700talet 
med vinkelbyggt bostadshus, visthusbod och 
uthuslänga kring en kullerstensbelagd gård 
med vårdträd. Ombyggt 1884, 1923, och 1972 
då en del av det timrade gårdhuset revs.

9  LEWENHAUPTSKA FASTIGHETEN 
Lewenhauptska fastigheten är en bra repre
sentant för de ståndsmässiga stadsgårdarna 
som finns längs hela Strömsgatan. Här, precis 
ovanför Skeppbron, byggdes gårdar för att 
synas från havet och ha en närhet till hamnen. 
Flera av gårdarna är uppförda av framgångs
rika skeppare eller redare. Men flera av 
de adelssläkter som bodde på herrgårdar 

runt om i Tjust, till exempel Lewenhaupt och Key hade även här på 
Strömsgatan sina stadsgårdar som kunde fungera som ett bekvämare 
vinterboende. 

10 VÄSTERVIKS  
STADSHOTELL 
1844 uppfördes en ny byggnad 
i Västervik på initiativ av friherre 
Johan Nordenfalk. Byggnaden 

var tänkt att inrymma residens för en lands
hövding vid en eventuell splittring av Kalmar 
län. Splittringen verkställdes aldrig och norra 
länsdelen fick aldrig en egen landshövding. 
Byggnaden omvandlades till stadshotell, ett 
väldigt pampigt och storslaget stadshotell 

för en stad i Västerviks storlek. 1988 revs det ursprungliga stadshotellet 
och en ny byggnad med inspiration från den ursprungliga uppfördes. 
Byggnadens portal är dock den ursprungliga. 

11 STADSKÄLLAREN Innan stadshotellet  
byggdes var Stadskällaren platsen för sta
dens societetsliv. De gamla källarvalven finns 
ännu kvar. Huset ägdes i mitten av 1800talet 
av bryggaränkan Gustava Sandberg, ett 
driftigt fruntimmer, som mördades av en bryg
gardräng 1861. När testamentet öppnades 
visade det sig att större delen av förmögen
heten donerats till kungahuset. Man tackade 

dock nej till arvet, som istället fördelades till olika skolor. 

12 LILLA STRÖMMEN Detta 
vatten utgjorde länge den 
huvudsakliga segelleden 
in i Gamlebyviken, fram tills 
sträckan mellan Strömsholmen 

och Slottsholmen muddrades 
under mitten av 1800talet 
och bildade den Stora ström

men. Vid brofästet låg under 1700talet stadsvågen, där 
alla varor som togs in i staden för försäljning vägdes för 
att fastställa tullkostnaden. 

13 GAMLA VARMBADHUSET 
Ön Strömsholmen har fått sitt 
namn tack vare sin
placering mellan Lilla och 
Stora strömmen.

Äldre namn på samma ö är Tullholmen och
Bränneriholmen. På Strömsholmen finns
idag Västerviks gamla varmbadhus, uppfört

1910 i jugendstil efter ritningar av Fredrik Anderberg. Varmbadhuset 
tillkom i en tid av nya ideal runt hygien och renlighet. I samma anda och 
ungefär samtidigt byggs Saluhallen på Fiskaretorget och vattentornet 
vilket gav rinnande vatten i Västervik. 1975 upphörde byggnaden att 
användas som badhus och har sedan dess fungerat bland annat som 
bl.a turistbyrå. 2021 öppnade hotell Slottsholmen ett helt nytt
SPA här. Hotell Slottsholmen ägs av Björn Ulveaus (ABBA).

14 SLOTTSHOLMEN OCH 
STEGEHOLMS BORGRUIN 
Stegeholms borgruin upp
fördes troligen på 1360talet 
av Albrecht av Mecklenburg 

d.ä. som ett lås för Gamleby viken och staden 
Västervik som då låg längst upp i viken, vid 
platsen för dagens Gamleby. Staden flyttades 
1433 till sin nuvarande plats för att säkra livs

medelstillgången till besättningen i borgen. Stegeholm har bland annat 
ägts av den ryktbara Märta Sture, änka efter Svante Sture som mördades 
av Erik XIV 1567. Under 1600talet ägs Stegeholm av fältherren Hans 
Christoffer von Köningsmarck och under denna period kommer borgen 
byggas om från en medeltida borg till ett barockpalats. Tyvärr fullbordas 
aldrig bygget, utan bränns ner år 1677 i samband med krig mot Danmark. 
Ruinen utgör idag scenen för VisFestivalen i Västervik som har pågått 
varje sommar sedan 1966. Sedan år 2014 har Slottsholmen genomgått 
en omfattande förändring med nybygge av såväl hus som bryggor, vilket 
gör det till en naturlig samlingspunkt i staden. Det är Västervikssonen 
Björn Ulvaeus som står bakom byggnationen av nya Slottsholmen. 
Bortom Slottsholmen reser sig Unos torn 34 meter över havet. Tornet 
ligger på Kulbacken tillsammans med bland annat Västerviks Museum 
och naturum Västervik.

Lär känna Västervik och dess historia med vår Stads-
vandringsguide. Med hjälp av de lila utmärkningarna 1–36 
på centrumkartan på sidan 29 så hittar du rätt.
Vid orange QR kod: Fördjupad läsning om personerna 
bakom fasaden hittar ni här.
Vid blå QR kod: Fördjupad läsning från Västerviks Museum
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15  TÄNDSTICKSFABRIKEN 
Västerviks Tändsticksfabrik 
grundades 1858 på den så 
kallade Ladugårdsmarken 
nedanför Kulbacken. Denna 

fabrik brann dock redan 1861 men samma år 
bildades ett nytt bolag och tändstickstillverk

ningen kunde fortsätta. Tändsticksfabriken i Västervik var trots många 
motgångar verksam i 110 år fram till 1968 då den lades ner för gott. De 
gamla fabriksbyggnaderna revs 2002 och det bostadsområde vi ser nu 
började byggas upp. 

16  STRANDVÄGEN Strandvä
gen kantas av restauranger 
och är ett av Västerviks 
populäraste promenadstråk 
sommartid. Här låg tidigare 

Hotell Larsson med strandpaviljong och dans
bana på pålar i vattnet. Strax efter sekelskiftet 
fylldes området ut och strand s koningen 
fick sin nuvarande placering. 
Det största och pampigaste 

huset är det så kallade Häggbladska huset från 1910. Det 
uppfördes av Emil Häggblad som tjänat stora pengar på 
guldgruvor i Rhodesia.

17  FISKARETORGET Torget har fått sitt 
namn av den livliga fiskhandel som pågått här 
genom historien tack vare de många skär
gårdsbåtar som lade till här med sin fångst. 
Även om fiskmarknaden inte finns kvar så 
lever minnet kvar genom Hasselörodden 
som går av stapeln onsdag vecka 29 varje 
sommar. Då anländer mängder av roddare till 
Fiskarehamnen i sina allmogebåtar efter att 
ha rott från Hasselö i Västerviks skärgård. 

18  GRÖNSAKSTORGET I det gula huset 
ovanför Grönsakstorget, byggt på 1790talet 
gifte sig skalden och kompositören, tillika 
landshövding i Skaraborgs län, Gunnar Wen
nerberg med amiral Claes Cronstedts dotter 
Hedda år 1852. Huset har genom åren inrymt 
både bibliotek och Visskola och det var 
också i detta hus som Club Mageliso hade sin 

klubblokal under 1960talet. Gymnasisterna som grundade Club Mageli
so arrangerade också den första VisFestivalen på Slottsholmen 1966.

19  SALUHALLEN Denna byggnad uppför
des 1910 –11 i samma stil som varmbadhuset 
på Strömsholmen. Som saluhall kom byggna
den att användas fram till 1950talet. Kvarteret 
som saluhallen ligger i har det spännande 
namnet ”Fläsklösa”. Namnet kommer från en 
krog som fanns på platsen innan saluhallen 
byggdes, men hur krogen fick det namnet är 
idag okänt.

20  TORGGATAN Titta upp emot brand
väggen på Torggatans östra sida. Ovanför 
en målad bankingång syns ett plåttak och 
en husgavel med fönster i vilka gardinerna 
fläktar i vinden. Längst upp syns en katt  
som försöker fånga en duva i ett vinds 
 fönster. Allt är en praktfull synvilla skapad  
av arkitekten Tommy Lyberg och konstnären 
Henry Gustafsson.

21  WIMMERSTRÖMSKA 
Familjen  Wimmerström hade 
bageri och konditori på 
Storgatan från 1845 till mitten 
av 1900talet. Fastigheten inne

fattar även innergården och gårdshuset som 
nås från Brunnsgatan. När Stina Wimmerstöm dog 1991 testamenterades 
hela fastigheten till Kalmar läns museum. Det Wimmerströmska hemmet 
visas numera för allmänheten som ett museum över en av Västerviks 
borgarfamiljer. 

22  BRYGGAREN Johan och 
Gustava Sandberg startade 
byggerirörelse år 1818 här. Efter 
en skilsmässa tog Gustava 
över rätten till bryggerirörelsen. 

Rörelsen utvidgade och fru Sandberg konkur
rerade snart ut de andra större bryggerierna. 

Fyra sorters öl samt svagdricka tillverkades. Fru Sandbergs mördades av 
en bryggeridräng som avskedats för fylleri! Bryggerirörelsen avveckla
des i slutet av 1950talet och fastigheten såldes till Västerviks stad som 
sedan byggde en ny fastighet i tidstypisk stil. Här låg tidigare Folkets 
Hus. Nu kallas den för Bryggaren och inrymmer Västerviks Teater & 
Konferens, stadsbibliotek, klädbutik och kontor med mera.

23   - 26   STORA TORGET 
Denna centrala plats i Västervik 
domineras av rådhuset från 
1793. Byggnaden ersatte ett 
äldre rådhus på samma plats 

och fungerade som samlingssal för magis
traten i staden, men i byggnaden inrymdes 
ursprungligen också både arrestlokaler och 
handelsbodar. Idag inrymmer rådhuset bland 
annat Västervik Tourist Center. På anda sidan 
av Stora torget ligger Enanderska fastigheten 

som byggs av Sven Johan Enander, som kom till Västervik som gårdfari
handlare. 1887 grundade han rörelsen SJ Enanders Manufaktur AB och 
1908 lät han bygga detta hus som då var ett mycket modernt varuhus, 
med såväl hiss som centraldammsugare. Här fanns herr och damkonfek
tion, sko hatt och sybehörsavdelning, mattor, gardiner samt skrädderi. 
Vid sin död 1919 donerade Sven sin förmögenhet till en fond för tuber
kulossjuka, en sjukdom som fortfarande skördade många liv. Den stora 
tegelbyggnaden på torgets södra sida uppfördes av Västerviksarkitekten 
Gustav Frumerie i gotisk stil 1904. Byggnaden fick en hel del kritik på 
grund av sin speciella utformning, röster hördes om att byggnaden skulle 
passa i en tysk hansestad men inte i Västervik. Kritik fick även byggnaden 
i torgets norra del som uppfördes 1959. Det strikta formspråket, de stora 
glasrutorna och plåtfasaden är typiskt för den stora våg av rivningar och 
nybyggnationer som gick genom landet under 1960talet.

Enanderska fastigheten
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27  VÄSTERVIKS-POSTEN 
Fram till 1952 hade Väster
viksTidningen en konkurrent 
i staden som trycktes här på 
Storgatan 22 och granne med 

Rådhuset. Här fanns såväl redaktion, tryckeri 
som sätteri för VästerviksPosten.  Tidningen 
grundades 1878 och det sista numret utkom 
den 30 juni 1952.

28  GAMLA TEATERN Teatern byggdes 
redan 1815 som en av de första teaterbyggna
derna utanför huvudstaden. Som teater kom 
den att fungera fram till 1917 då den stängdes 
för att senare böja användas som kapell inom 
väckelserörelsen. Verksamheten har fortsatt 
sedan dess och idag fungerar byggnaden 
som Pingstkyrka.

29  GAMLA LÄROVERKET 
Skolbyggnaden togs i bruk 1809 
efter att den äldre skolan hade 
dömts ut som obrukbar. Under 
vissa perioder under 1700talets 

slut hade undervisningen inte alls kunnat 
bedrivas i dåvarande skolbyggnaden, istället hyrde skolan in sig i ett rum 
hos en av stadens skomakare för att där bedriva undervisning. 

30  KLOCKAREGÅRDEN. Fasaden till lofthu
set vid Klockaregården dateras till 1753 och 
byggnaden har en ålderdomlig utformning. 
Ursprungligen fungerade gården som ett 
buntmakeri, en plats för beredning av hudar 
och pälsverk. Längre upp från vattnet blir går

darna mindre och mer dominerade av hantverk till skillnad mot de stora 
handelsgårdarna som ligger längs vattnet. Gården inköptes av staden år 
1790 och blev bostad för klockaren fram till år 1888.

31  CEDERFLYCHTSKA HUSET Anna 
Cederflycht föddes 1684 som dotter till 
den mäktige köpmannen Hans Andersson. 
Hon gifte sig med den rike skeppsredaren 
Anders Cederflycht från Göteborg. Tyvärr 
blev äktenskapet olyckligt och paret säger sig 
”aldrig wilja ärfwa hwarannan”. När Anders 

går ur tiden kommer sonen Hans att ärva en stor förmögenhet, men bara 
året efter så dör även Hans. Resultatet blir att Anna ärver de pengar hon 
inte ville ha. Istället kommer hon skänka en stor del av pengarna till olika 
ändamål, bland annat det Cederflychtska huset som byggdes 1748 som 
fattighus. I huset skulle finnas plats för sexton fattiga människor, både 
från Västervik stad och några omkringliggande socknar. Att huset är ett 
ovanligt påkostat fattighus noteras av prästen Henric Jakob Sivers som 
1758 skriver att ”de fattige bo bättre än de rike” i staden. 

32  SANKTA GERTRUDS KYRKA När 
Västervik grundades på sin nuvarande plats 
år 1433 av Erik av Pommern fick invånarna 
fyra skattefria år, det första för att bygga en 
kyrka. Genom åren har kyrkan byggts om och 
byggts till. I början av 1900talet hade guds
tjänst förrättats i kyrkan under närmare 500 

år och den sista högmässan hölls på domsöndagen 1905. Första advent 
samma år togs den nya kyrkan Sankt Petri i bruk. Sankta Gertrud togs 
ur bruk som kyrka och användes bland annat som spannmålsmagasin 
vilket föranledde att kyrkan stormades under hungerdemonstrationerna i 
Västervik 1917. Så småningom uppstod tanken på att återupprätta kyrkan 
som gudstjänstlokal och den 18 juni 1933 återinvigdes S:t Gertruds kyrka.

Kyrkans ursprungliga torn förstördes genom ett blixtnedslag under på
gående gudstjänst år 1762 och ersattes på 1780talet av det nu varande, 
ritat av arkitekten Carl Fredrik Adelchrantz. Bland kyrkans inventarier ska 
särskilt nämnas en Wisteniusorgel från 1743 som anses vara en Sveriges 
mest värdefulla orglar. 

33  ASPAGÅRDEN Aspagården är en av sta
dens äldsta bevarade gårdar. Huset närmast 
kyrkan är ett panelat tvåvåningshus med 
inklädd svale, sammanbyggt med visthusbod 
och bagarstuga. Huset kan vara byggt strax 
efter 1677 års stadsbrand. Ytterligare två hus 
från 1700talet finns på tomten. Idag har en 

keramiker och en textilkonstnär verksamhet i byggnaderna. 

34  FRUMERIESKA FASTIG-
HETEN På denna tomt uppför
des Västerviks första fabrik år 
1739 – en yllefabrik som gett 
namn åt gatan Fabriksgatan. I 

den del av fastigheten som vetter mot Östra 
Kyrkogatan bodde kapten J. A. Frumerie, som 
förde befäl på Västerviks handelsflottas stolt

het, segelfartyget Indien. År 1904 låter hans änka, Laura Amalia Teresia 
bygga till huset med en trevåningslänga längs Fabriksgatan. Arkitekt var 
sonen, Gustaf Frumerie.

35  GELBGJUTAREGÅRDEN I denna hant
verksgård gjöts beslag, skeppsklockor och 
liknande i mässing till de skepp som byggdes 
i Västervik under segelfartygens storhetstid. 
Verksamheten började 1832 och pågick i tre 
generationer. Själva verkstaden var placerad 
i det fristående huset som ligger norr om 

gården, längs Rådhusgatan.

36  KOLLBERGSKA GÅRDEN, NORÉNSKA 
GÅRDEN Kollbergska gården ligger närmast 
intill saltmagasinen. Utformningen är typisk 
för den äldre stadsplanens sjögårdar. 
Bostadshuset på Norénska gården, som var 
en handelsgård, byggdes 1796. Gårdslängan 
mot hamngatan byggdes 1814 och innehöll 

brygghus, visthusbod, vagnsbod och stall. Gårdarna längs Hamngatan 
har ofta haft egen tillgång till vattnet, något som var väldigt viktigt då 
sjöfarten var det effektivaste transportmedlet.

37  SALTMAGASINEN Magasinen eller 
bodarna härstammar från 1700talet och har 
bland annat fungerat som förråd för olika 
handelsvaror, bland annat salt som länge var 
en viktigt importvara i Sverige. Västervik har 
historiskt haft status som stapelstad vilket 
innebär att handelsmännen i staden har haft 

rätt att handla med andra länder, som motprestation var staden tvungen 
att lagra salt för rikets försörjning.

38  MAECHAELSKA GÅRDEN 
Byggnaden från slutet av 1700talet 
har tillhört släkten Maechael 
som invandrade från Tyskland 
på 1600talets mitt och kom att 

spela en framträdande roll i stadens näringsliv 
och utveckling. Byggnaden är typisk för de stora 

handelsgårdar som dominerade norra delen av staden under 17 och 
1800talet. Under mitten av 1970talet revs flera uthus och moderna 
hyreshus byggdes. Marken dessa byggdes på är utfylld i modern tid, då 
Maechaelska gården byggdes låg vattenlinjen mycket närmare huset.

39  GAMLA NORR Detta är stadsdelen mellan Gamlebyviken och Västra 
Kyrko gatan. När Västervik så gott som helt bränts ner av danska trupper 
1677 upprättades en ny stadsplan redan 1678. Trots att Gästgivareförord
ningen från 1644 föreskrev strandgator av 20 alnars bredd tillät stadspla
neraren, fortifikationsingenjören Anders Berg, bebyggelse utmed hela 
strandkanten mot Gamlebyviken. Fram till 1960talet kanta des stranden 
av sjögårdar, från Fiskaretorget till Hamngatans ände. Numera återstår 
ett fåtal fastigheter där man har förmånen att förtöja båten vid staketet.
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Kyrkogårdsvandring
Vill du upptäcka mer av historiska 

personer i Västervik kan du gå  

kyrkogårdsvandringen

Läs mer på kyrkogardenberattar.se 

Boka en fysisk stadsvandring
eller Kyrkogårdsvandring
Västerviks Museum erbjuder stadsvandring 

i Västerviks stad

Kontakta museet för mer information.

info@vasterviksmuseum.se

0490 – 211 77

vasterviksmuseum.se 

Västervik Stories är appen som 

ger dig guidade upplevelser i Västerviks 

dåtid, samtid och framtid. Här hittar du 

bl.a. en historisk stadsvandring.
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Med glädje, gemenskap 
och framtidshopp!

 Södra Tjusts pastorat har aktiviteter 
för både stora och små!

Läs mer om oss på hemsidan, eller följ oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/sodratjust

BRANSCHENS 
BÄSTA E-HANDEL
På beijerby� .se handlar du snabbt och 
smidigt. Välj att få dina varor levererad med 
kranbil eller hämta dem hos oss. 

BEIJER VÄSTERVIK • INDUSTRIGATAN 5 • 075 241 1000 
ÖPPETTIDER MÅN-FRE 06:30-16 • LÖR 9-13 • BEIJERBYGG.SE 
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1  ANDERS NYTT & ANTIKT
 Strömsgatan 5, Västervik
 Konstglas, allmoge, antikt samt kuriosa 

med mera.

2  ANTIKT & KURIOSA
 Brogatan 2, Gamleby
 Antik och kuriosabutik med sortiment av 

riktiga antikviteter, konst med mera.

3  ANTIKT & SIDEN VRÅKA
 Östergården, Vråka
 Handmålade sidensjalar och ponchos i 

mix med antika allmogemöbler, glas och 
keramik.

 
4  BISTÅND ÖSTEUROPA 

 Fridsborgsgatan 8, Västervik
 Böcker, textil, husgeråd, möbler, kläder 

och skor, leksaker, lampor och mattor 
med mera.

5  BUSFRÖ NYTT & BYTT 
 Storgatan 25, Västervik
 En modern och spännande secondhand

butik. Kläder, prylar och heminredning.

6  HAND I HAND SECONDHAND 
 Järnvägsgatan 2, Gamleby 
 Kläder, skor, böcker, musik, film, hant 

verk, glas och porslin, leksaker m m.

7  LASSES LOPPIS 
 Ringvägen 3, Gunnebo 
 Secondhand med stor mix.

8  KVARNEN SECOND HAND 
 Västerviksvägen 2, Gamleby 
 Loppisbutik belägen i kvarnen  

från 1200talet.

Loppis & antikt

Varje tips finns utmärkt på medföljande Västervikskartan, på kommunkartan och på stadskartan.
Samt på Gamlebykartan på sidan 36 i denna guide. Du hittar dem märkta med ovanstående nummer i en blå cirkel.
Butikerna kan ha skiftande öppethållanden beroende på tidsperiod, så kontrollera alltid öppettider före besök.

9  HANNANORA HASSELÖ
 Flövik på Hasselö i Tjust skärgård
 Återbrukat, nytt och begagnat.
 
10  MAGAZIN 13 
 Dalhemsvägen 1, Överum 
 Möbler, lampor, glas och porslin,  

radio apparater, trådbandspelare  
och skivspelare m m.

11  RÖDA KORSET KUPAN 
 Esplanaden 22 A, Västervik
 Allt från småsaker till möbler.

12  TRIPPOLO BRUNNSGATAN
 Brunnsgatan 1, Västervik
 Här kan du både sälja och köpa  

begagnad musik, film, spel och böcker. 

13  SKAFTET, ANTIKT & LOPPIS 
 Gamla lanthandeln, Västrum 
 Säljer och köper begagnade saker  

till hemmet. Möbler, smycken, porslin  
och inredning.

14  SOFIAS BOD 
 Hulta, Edsbruk
 Secondhand, gammalt, nytt, plantor  

och prylar i en stor blandning.
 
15  ODENSVI KURIOSA  
 Odensvi
 Återbruk, byggnadsvård, trädgård.  

Allt från småsaker till möbler.

16  TORGETS KURIOSA 
 Gamleby torg 
 Möbler, lampor, glas, porslin, keramik, 

konst, textil, bestick, smycken, verktyg, 
husgeråd samt en bokacdelning.

 

17  TRIPPOLO BREDGATAN 
 Bredgatan 9, Västervik
 Här kan du både köpa och sälja saker.
 Kläder, barnkläder, filmer, spel m m.

18  LOPPIS I VRÅKA 
 Lanthandeln, Vråka 
 En secondhandbutik med lite av varje.

19  VÄSTERVIKS AUKTIONSBYRÅ 
 Lunnargatan 22, Västervik
 Auktionsbyrå med inriktning  

på auktioner och budgivning.  
Litet bord för loppisfynd i butiken.

 
20 VÄSTERVIKS INRAMNING & RETRO 
 Storgatan 7,  Västervik
 Trevlig butik med nya och begagnade 

möbler, prylar och köksredskap  
i retrostil. Allt från 50, 60, och 70tal.

21  VÄSTERVIKSHJÄLPEN 
 Allén 80, Västervik
 Husgeråd, kläder, möbler, böcker  

med mera. 

22  ÅTERBRUKET 
 Lunnargatan, Målserum återvinning 
 Här kan du hitta det mesta.
 Återvinningscentral som säljer allt  

från gamla möbler till cyklar, elektronik, 
husgeråd och prydnadssaker. 

23  RETROVIK    
 Allén 68, Västervik
 Beg & nya möbler, inredning.
 Beg vitvaror & symaskiner + service.
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LETAR DU EFTER EN UTMANING?Nytt 2022Nytt 2022
• Nu 90 hinder varav 20 linbanor

• Nu 90 hinder varav 20 linbanor
• 2 linbanor över 200 m
• 2 linbanor över 200 m• Helt ny Zipline bana såväl för barn  

• Helt ny Zipline bana såväl för barn  
   som för vuxna
   som för vuxna

SLOTTSHOLMEN MARINASlottsholmen Marina erbjuder förutom gästhamn även säsongsplatser och vinterhamn. Du kan du hyra vattenskoter, Sup eller ta dig ut i skärgården med våra Ribturer eller en egen elbåt.www.slottsholmenmarina.se

Vi har 95, 98 oktan samt Blankdiesel Östersjövägen 68, VÄSTERVIK0490-170 30, 070-735 81 59

Knådat med ömhet och gräddat med kärlek.

Smakfull catering för alla 
tillfällen

Fiskar du e� er delikatesser?
Fiskar du e� er Fiskar du e� er delikatesser?delikatesser?delikatesser?delikatesser?

 gräddat med kärlek.delikatesser?

Ljunghedsvägen 2. Tel: 0490-56 68 00, 
www.maxivastervik.se Öppet alla dagar mellan: 6–23

Smidigt, enkelt och gott!
Här på ICA Maxi Västervik tillagas dagligen en stor mängd färdiga rätter från grunden. 

Från matiga baguetter och bu� éer till smörgåstårtor och prinsesstårtor. 

Välkommen in till oss i butiken eller handla online där du kan välja hemleverans 
eller upphämtning!

Din guide tillårets sommarstad*
VÄSTERVIKS TURISTBYRÅHJÄLPER DIG BÅDE PÅ PLATS OCH DIGITALT! På turistbyrån i Västervik får du personlig hjälp och inspiration inför ditt besök i kommunen. Turistinformation hittar du också digitalt och lättillgängligt på webben, i sociala medier och via chatten på vastervik.com.Här kan du köpa: souvenirer presentkort biljetter till skärgårdstrafik  och evenemang

Välkommen!
VÄSTERVIKS TURISTBYRÅStora torget 4, Västervik 0490-875 20  turist@vastervik.com@visitvastervik

vastervik.com
*Västervik framröstades som segrare i den stora  
omröstningen på Reseguiden.se både 2020 och 2021.

Äskeskär

Sladö-Äskeskärnaturreservat

Västervik Resort
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Här kan du få tips om våra guldkorn i kommunen. 
 Välkommen till en ny spännande sommar fylld av 

upplevelser i skärgårdsstaden Västervik!
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ANVÄND  DENNA GUIDE TILLSAMMANS MED KARTAN.

Evenemangsguide Skärgårdsguide Outdoorguide Badguide 

Stadsvandring Utflyktsguide  Loppis & Antikguide

GUIDEN 2022

ANVÄND  DENNA KARTA IHOP MED  VÄSTERVIKS-GUIDEN
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Se årets övriga öppettideroch vårt totala utbud påwww.action-center.se

ÖPPETTIDER10:00 - 20:00hela Juli t.o.m.vecka 32 i
Augusti!
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BILRESERVDELARVerkstadsutrustning •  Batterier • Släpvagnsreservdelar • TillbehörVi förstår bilar. Vi förstår dig.Perugatan 50593 61 VästervikTel. 0490175 02meca.se H8

Vi har lägenheter i Västervik, Loftahammar, Valdemarsvik och Vimmerby.Välkomna att kontakta oss!
www.fogelvikfastigheter.seInfo Västervik: 0490314 95Info Valdemarsvik: 0123510 90

I8

FYRSTJÄRNIGT HOTELL MITT I CITY!Välkommen till vårt fina hotell med restaurang Black Rock Grill, fräscht spa och Västerviks bästa frukost. Mitt i staden, bara 75m frånvattnet. 
Ring & boka 0490 – 82 000www.stadshotellet.nu

THORLEIF & HÖNA PÖNAPå en äng i Fårhult står ett varietétält hela sommaren. Här händer det roliga saker tre dagar i veckan. Cirkus Cirkör kommer liksom Gunhild Carling, Thorleif Thorstensson och Höna Pöna. Tåg från Västervik. www.variete.se.
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FYRSTJÄRNIGT HOTELL MITT I CITY!Välkommen till vårt hotell med restaurang BlackRock Grill, fräscht spa &Västerviks bästa frukost. Mitti city, ca 75 m från vattnet. Ring & boka 049082 000. www.stadshotellet.nu

FYRSTJÄRNIGT  HOTELL MITT I CITY!Välkommen till vårt fina hotell med Gustawas  Kök & Bar, träning och spaavdelning  och Västerviks bästa frukost. Mitt i staden, bara 75m från havet!Boka på 0490 – 82 000www.stadshotellet.nu 

K7

ODENSVI
LANTHANDEL & CAFÉKyrksjövägen 2594 94 Odensvi0493210 30www.odensvilanthandel.se

3

Välkommen till enriktig fiskebutik!

Stort utbud och kunnig personal. Välkommen!

www.jaktiavastervik.se

JAKT FISKE OUTDOOR

VI SÄLJER
METMASK!
50:-/BURK

BILRESERVDELARBilreservdelar • Verkstads-utrustning • Tillbehör • Batterier • Släpvagnsreserv-delar • Oljor

Perugatan 50593 61 VästervikTel. 0490-175 02meca.se

HOTELL PARKKänn dig som hemma! Mysigt och ombonat hotell mitt i centrala Västervik. Här finns frukost, blommiga rum och en fin innergård. www.hotellpark.se Tel 0490108 06

K7
K6

26

 Konstblommor  Inredning Badrummet Belysning
Fre 1218, Lör & Sön 1216Lidhemsvägen 21, Frödingewww.hemlangtan.nu070693 50 53

16

SVENSKA PRESENTERVälkommen till presentbutiken med de lilla extra.Ligger i Östra Ed (3 kmfrån Långrådna).
Tel. 049342000Mobil. 070530 34 55svenskapresenter.se

1

GRÄNSÖ SLOTT  HOTELL & SPAFyrstjärnigt Superior hotell vid havet i Västervik. Bo i vackra rum med havsutsikt, privat bungalow eller nya lyxiga Strandsviter.www.granso.setel. 0490824 30

O3

CENTRALHOTELLETVälkommen till Centralhotellet ,här bor du bekvämt med hög standard mitt i  staden ett stenkast från  havet. Vi är ett familjeägt hotell i tredje generation som drivit hotellet sedan 1968. Boka: 04908990 eller info@centralhotellet.com

DET PERSONLIGA HOTELLET
Välkomna till Centralhotellet, vi förenar det stora hotellets resurser i form av komfort och hög standard med det lilla hotellets charm och om-vårdnad. Gratis trådlöst bred-band. Boka på 0490-895 50 www.centralhotellet.com
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Vid ICA MAXITelefon 0490-333 61
DJURMAGASINETVi säljer foder, tillbehör och djur såklart. Allt du behöver till våra bästa vänner helt enkelt. Välkommen!

Psst. Dina djur är självklart välkomna in i butiken också.vastervik@djurmagazinet.se

GALLERIA
VÄSTERPORT
Allt vad du behöver  under ett tak.

Bredgatan 13 (Spötorget)För aktuella öppettider sewww.galleriavasterport.se

Galleria

Allt vad du behöver under ett tak!

Helgfri vardag: kl 10–18  Helgfri lördag: kl 10–15 Bredgatan 13 (vid Spötorget) www.galleriavasterport.se

Västerport

K7

JAMI HUNDSPORTDen kompletta HUND- & KATT BUTIKEN.  Veterinär, sim, rehab, trim, café, webshop.Kolonivägen 17, Västervik0490125 01jamihundsport.se

G9

HANNAS PYSSEL-STUGA
Stor pysselbutik, med allt från piprensare till konstnärsmaterial. Ett brett sortiment med pennor och garn. Välkomna till Brunnsgatan 3,Västervik. Tel. 0490176 40 (svarar Ostkustgrossisten)hanna@hannaspysselstuga.se

K7

K7

TRIPPOLO SECONDHANDBRUNNSGATAN 1En modern secondhandbutik med vinyl skivor,  böcker, tv-spel, film, retrospel samt både nya och beg. sällskapsspel m.m. www.trippolo.se Tel. 072204 94 38

E9

TRIPPOLO SECOND-HAND BREDGATAN 9Här kan du hitta bl a beg. herr & barnkläder, hemelektronik, nytt och beg. Lego, Warhammer,  Buttericks m m  www.trippolo.se  Tel. 076133 99 94
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www.vastervik.com

LUNCH I HÄRLIG MILJÖÄt lunch hos oss alla dagar i veckan och se ut över en härlig miljö!Välkomna till Restaurang Ekhagen.0490362 05info@restaurangekhagen.se

J3

MAT-TORPET SOLLIDENCafé, gårdsbutik, catering, gårdskrog. Vi bakar och lagar all mat och kakor från grunden med egna råvaror från gården. Visning av djur. Solliden Snärsfall Odensviwww.mattorpetsolliden.seMattorpet Solliden

6

BAGERI 96°Välkommen till vårt hantverksbageri & café på Stora torget! Här hittar du allt från  croissanter och bakelser till rustikt surdegsbröd och focaccia. Vi bakar allt från grunden, med bra råvaror och riktigt mycket kärlek. 

K7

NYHULTS GODA HANTVERKVälkommen till vårt mysiga trädgårdscafé. Vi har även försäljning av lokal keramik & hantverk.www.nyhultsgodahantverk.setel.070295 66 35Facebook, sök på Nyhults Goda Hantverk

4

ÖSTRA SKÄLÖ RESTAURANGPizza, à la carte, lunch, glass, hembakat, minigolf & minilivs m.m. Öppnar i maj. I sommar kör vi trubadurkvällar. Info på hemsida & facebook. tel 0490 262 61. ostraskalorestaurang.wordpress.com

10

6

9

28

GENERATIONSPARKENVälkommen till Generations-parken i stadsparken,  Västervik. En rolig park för alla med ett stort utbud av lekredskap, grillplats, utegym och sittplatser för picknick och vila. Parken ligger  alldeles intill stadskärnan.
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SMULTRONBODA FÅRGÅRD
Kafé & hembakat, fårskinn,  boende, musikkvällar, barnteater m m. Mellan Edsbruk och Överum.  073246 98 95  www.smultronboda.se 

SMULTRONBODA FÅRGÅRD
Får, höns och katterKafé, boende, butik, musik-kvällar, barnteater mm.Mellan Edsbruk och Överum073-246 98 95           Smultronboda Fårgårdwww.smultronboda.se
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2017-05-08   10:59

2

ALMVIKS TEGEL-BRUKSMUSEUMEn välbevarad tegelbruksmiljö med anor från1600 talet. För öppettider se: www.almvikstegel.se  Önskas det guidning ring: 070264 81 46   

5

VÄSTERVIK  INRAMNING & RETROMöbler, glas, porslin  och kuriosaTel. 072736 66 86Storgatan 5593 30 Västervik

VIRUM ÄLGPARK DÄR ÄLGAR OCH MÄNNISKOR MÖTSHär på Virum Älgpark erbjuder vi guidade safariturer där du får möjlighet att mata älgarna på riktigt nära håll. www.virummoosepark.com

HJORTEDS  MOPEDMUSEUMI en fantastisk miljö med drygt 120st. 2hjulingar från 1900talet. Unika fordon blandat med gamla rariteter. Tre temautställningar. Öppet 1/7–29/8, kl. 10–17. Café. Tel: 073 9981 881.  Falsterbovägen 20, Hjorted. 

GLASHYTTAN  LILLA ÅTERBRUKETEn genuin glashytta i byn Vråka som ger glas nytt liv genom miljövänlig återvinning. I butiken hittar du vackra bruksföremål och inspiration till vardag och fest. www.lillaaterbruket.se

K7

GRÄNSÖ SLOTTSLJUSSTÖPERI Varmt välkommen till det världsunika populära ljusstö-periet i Västervik. Vardagsljus och festljus för alla tillfällen. Stor butik och verkstad 10 min promenad från centrum. Slottsholmsv. 2ateljén@swedishcandles.com

J5

Station  
Smalspåret.

MÖLLERS HANDELS ABAllén 84
593 61 Västervik0490322 00robert@mollersfarg.com

G9

GERTRUDSVIK  RESTAURANG & CAFÉ
Lunch, à la carte, fika och hemgjord glass.

Tel. 0490102 10
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KOMMUNKARTA

UTFLYKTER & ANNAT KUL Kartor: Kommunkartan  och stadskartan. (Nummer  med bokstaven S framför  hänvisar till stadskartan) Läs mer på: Sid 40-43  i VästerviksGuiden. 
LOPPISAR & ANTIKT Kartor: Kommunkartan  och stadskartan. Läs mer på: Sid 31  i VästerviksGuiden.

ANNONSER  Se nr + färg i annonsen.Karta: Kommunkartan.
Karta: Stadskartan. OBS! Rödmarkeringarna   anger koordinaterna  på stadskartan.

PIZZERIA VICTORIAVälkomna! Pizzeria Victoria ligger  på Östra Kyrkogatan 45.  Vi serverar pizza, kebab, sallader och pastarätter.  Vi har även hemkörning! Mån–fre lunch från 11–14. Ingår dricka (33cl), sallad, bröd och kaffe!  Telefon: 0490199 19

J7

GRÄNSÖ SLOTTS-RESTAURANGGränsö slott ligger på en halvö i skärningspunkten mellan stad och skärgård, hav och land  vilket speglar vår matlagning. Hav, skog och äng. www.granso.setel. 0490824 30

O3

Avgångstider SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Här hittar du aktuella turbåtar ut till Västerviks skärgård.

www.vastervik.com/skargardstrafiken

www.langsjon.se | tele: +46 (0) 490 521 40

Mitt i Småland - nära upplevelser Stugor&
camping

LÅNGSJÖN STUGOR & CAMPINGMitt i Småland, nära upplevelser. 
tel. 0490521 40www.langsjon.se

8

Med glädje, gemenskap och framtidshopp! Södra Tjusts pastorat har aktiviteter 
för både stora och små!Läs mer om oss på hemsidan, eller följ oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/sodratjust

www.kyl-bergman.nu | jonas@kyl-bergman.nu | Tel: 0490-215 51

Vi hjälper dig med din värmepump i alla steg  
- från köp och installation till service.

Vid ICA MAXITelefon 0490-333 61

E9

www.langsjon.se | tele: +46 (0) 490 521 40

Mitt i Småland - nära upplevelser Stugor&
camping

8

ASSISTANCEKÅREN • 
0490-372 22 020-912 912

Välkommen till oss!Fårestadsvägen 4, EdsbrukTel. +46 (0)76-784 88 82www.edsbruk.se

7

Blankaholms Gästhamn “I ny regi”
Gästhamn.  Ställplatser. Stugor vid havet. Glasscafe. Mat med fullständiga rättigheter.

www.blankaholms-gasthamn.nu Tel 070-5399314

9

BlankaholmsGästhamn
Gästhamn. Fasta båtplatser.  Ställplatser. Stugor vid  havet. Glasscafé. Mat med  fullständiga rättigheter.

www.blankaholms- gasthamn.nuTel 070-539 93 14
Följ oss gärna på

DET ÄR ENKELT ATT FLYTTA MED OSS!

RUT
AVDRAG

PÅ FLYTT-
HJÄLP

Den idylliska miljön på Kulbacken är ett 
perfekt ut�yktsmål för stora som små! 
På museet visas den unika utställningen 
om 1500-talesfartyget Mars, dåtidens 
störtsta fartyg som sjönk under brinnande 
sjöslag utanför Öland 1564. Ett fantastiskt 
�lm- och fotomaterial för�yttar er ner till 
vrakplatsen, 75 meter under ytan.

För mer information om pågående utställningar se oss på facebook och webb

 Ljus & doft Textiler
 Möbler

WIMMERSTRÖMSKAGÅRDEN
Tre generationer  borgarhem. Guidade visningar. Brunnsgatan 2, Västervik www.wimmerstromska.se 0490211 77 

Äventyr &
aktivitet!

Boka Marsbäcken Friluftsgård  för läger & konferens 2023!

Läs mer och boka på: www.marsbacken.com

Tel. 0490-362 05

J3

GRÖNA TUPPENRestaurang Gröna Tuppen Fårhults järnvägsstation 59396 Västervik .www.gronatuppen.com Tel 070 326 01 35 Mail:
Gronatuppenab@gmail.com

11

• Ukna – Ica Nära Ukna• Loftahammar – ICA Nära Kusten 
• Edsbruk – Coop Nära Edsbruk

• Odensvi – Odensvi lanthandel
• Gunnebo – Matöppet Gunnebo
• Totebo – Butiken i Totebo

• Hjorted – Nära dej i Hjorted• Blankaholm – Blankaholms lanthandel
• Hasselö – Handelsboa

Västerviks kommun är stor och varierad. Servicepunkterna hjälper 

dig som boende och besökare att komma i kontakt med kommunen, 

få information om besöksmål, använda dator och skrivare samt 

handla livsmedel. Flera av servicepunkterna har också drivmedel, 

möjlighet att ta ut kontakter, paketutlämning och fungerar som  

apoteksombud och ombud för Systembolaget.  
Våra nio servicepunkter är utmärkta på kartan här bredvid:

Välkommen till kommunens servicepunkter!

15
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Möllers Färg

www.lansstyrelsen.se/kalmar
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SERVICEPUNKTER

LOFTA CAFFÈ / CAFFÈ - KULTUR - MÖTELofta caffè är en mötesplats där du kan njuta av italiensk caffèkultur, lätta maträtter och kulturevenemang i naturskön miljö. Aktuella evenemang finns på hemsida loftacaffe.com/FB Lofta Caffè/ 076 185 44 06.

1

11

1

Vaccinova

Formakök
148x64

Sugen på SUP eller kajak Välkommen till Ostkusten Kajak på Västerviks Restortostkustenkajak.se

EN FULLSERVICE-STATIONDrivmedel Hyrbilar & Hyrsläp Mat för hela familjen Biltvätt 
Allen 76, Västervik, 0490210 31

H9

TJUSTGALLERIETKonst-Kort-Kulturböcker av konstnären och författaren Åsa Frosterud Jägerhorn.Galleri och ateljé.Strömsgatan 34.Granne med Båtsmansgränd.Tel:0490-321 95 www.tjustgalleriet.se
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EVENEMANG

VÄSTERVIK OUTDOOR FESTIVAL, 4–5 JUNI 

Under en helg visas Västerviks utbud inom outdoor och äventyr upp 
på Västervik Resort med mässa, provapåaktiviteter, föreläsningar 

och mycker mer. På lördagen arrangeras Västerviksmilen 
med start och mål på Fiskaretorget. Anta utmaningen!

HOJROCK, 16–18 JUNI
MCträffen HojRock har blivit en årlig tradition 

för bikers från hela Europa. Varje år samlas 
tusentals motorcykelfantaster för att umgås, 
shoppa på mässan, kolla in tävlingar och 
rocka loss till kvällskonserterna på det nya 
evenemangsområdet vid Västervik Resort.

SWEDISH FLOORBALL OPEN, 6–9 JULI
Swedish Floorball Open, eller SFO, lockar 

både den svenska innebandyeliten och ung
domslag från alla åldrar och delar av Sverige 

till Västervik. Publiken bjuds på fartfylld, härlig 
innebandyfest med innebandy i världsklass på en 

unik arena med Skeppsbrofjärden som fond bakom 
innebandyplanerna.

DRAKBÅTSFESTIVALEN, 9 JULI
För första gången på mer än 15 år är Drakbåtsfestivalen tillbaka i 
Västervik. Det blir en nostalgifest och folkfest när lagen gör upp i racet 
längs Skeppsbrokajen.

HAMNPLAN LIVE, 9 JULI
Med Skeppsbrofjärden som fond förvandlas Hamnplan från en inne
bandyfest och Drakbåtsfestival till en gemensam stor avslutning när 
Hamnplan Live tar över. Arvingarna och De vet du står på scenen.

VÄSTERVIK CITY RUN, 11 JULI
Västervik stora löparfest tar dig på en vacker 6 km lång bana med 
start och mål vid Fiskaretorget. 

VISFESTIVALEN, 14–16 JULI
Visfestivalen i Västervik har arrangerats sedan 1966. Några av Sve
riges bästa musikartister är på plats i den vackra och stämningsfulla 
Slottsruinen, ett måste för den som gillar musik. I år med bl.a. Tomas 
Andersson Wij, Melissa Horn och Weeping Willows på scenen.

Läs mer på vastervikoutdoor.com

Efter två års uppehåll är evenemangskalendern i  
Västervik fullmatad igen, precis som det brukar vara. 
Läs om allt som händer året runt i den officiella  
evenemangskalendern – vastervik.com/evenemang

HASSELÖRODDEN, 20 JULI
Skärgårdsfestivalen tar dig tillbaka till det gamla Västervik. Ta plats 
på Fiskaretorget där du kan följa båtarna på sin väg från Hasselö 
in till Västervik där roddarna anländer i sina träekor runt lunchtid.

CLASSIC BOAT MEET, 20-23 JULI
Området runt Pampas Marina kommer fyllas av klassiska båtar av 
alla dess slag. Ett måste för alla båtälskare när årets största klassis
ka båtträff arrangeras i Västervik. Programmet fylls med regattor, 
visningar och annat kul.

LÖGA BEACH PARTY, 30 JULI
Sommarens största strandfest är på Lögarbergen precis utanför 
Västerviks stadskärna. Lyssna till konserter och dansa loss hela 
natten medan solen går ner i Gamlebyviken.

LOFTAHAMMAR ENDURANCE DAY, 6 AUGUSTI
Sommarens hårdaste utmaning är swimrunloppet Loftahammar 
Endurance Day, eller LED. Simma och spring från Loftahammar 
hela vägen mot Hasselö och tillbaka.

VÄSTERVIK TRIATHLON, 13 AUGUSTI
Västerviks egna triathlonlopp är indelad i två distanser – olympisk 
och sprint. Den publikvänliga banan utgår från Fiskaretorget mitt i 
Västervik.

NOSTALGISK MUSIKFEST I FOLKPARKEN, 20 AUGUSTI
I början av 90talet satte KlubbRock Västerviks musikliv i gung
ning. Nu firar föreningen 30 år och intar Folkparken i Gamleby. 
På scenen står bland annat de gamla progghjältarna Nynningen. 
Under dagen blir det också en utställning från KlubbRocktiden.

SPORTBILSDAGEN, 3 SEPTEMBER
I år kommer Sportbilsdagen i Västervik samla allt sitt innehåll till 
Skeppsbrokajen. Det blir stadsrace, utställning, underhållning och 
mycket annat kul för alla motorälskare.

MILITÄRHISTORISK TRÄFF, 3 SEPTEMBER
En träff med militärhistoriska fordon, artilleri, uniformer och annan 
utrustning, från alla epoker och länder, på Västerviks flygplats vid 
Mommehål.
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RET1(0VIK 
Retro, Antikt & Begagnat Reparation av symaskiner. 

Vi köper hela och delar av hem och dödsbon.
070-282 65 41

Vardagar 10.00–18.00 Lördag 10.00–14.00

Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 
för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 

av Rieker-skor till både dam och herr.
Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 

för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 
av Rieker-skor till både dam och herr.

Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 
för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 

av Rieker-skor till både dam och herr.

Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 
för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 

av Rieker-skor till både dam och herr.

Folkparksvägen 58 A, Västervik • Telefon: 0490-160 05 • Öppettider: mån–fre 10–18 • lör 10–15
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Färgglad sommar!

Vi har fullt sortiment med linoljefärg från Engwall & Claesson.

Västervik: Allén 84
Tel: 0490-322 00
Öppet: Vard 6.40–18, lör 10–14
www.nordsjoidedesign.se

Möllers Färg

Vi bryter
kulören dairekt

i butiken!

Vi har tillbehören 
till din pool & spa!

Vi har allt för 
ditt sommar- 

projekt.
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DÖDERHULTARMUSEET
Upplev Axel Petersson 
Döderhultarns berömda 
skulpturer i en ny spännande 
miljö. I Döderhultarmuseet visas 
närmare 200 av Döderhultarns 
bästa skulpturer, en helt unik 
samling.

Guidade visningar. 

Döderhultarmuseet är inrymt i 
Oskarshamns Kulturhus där man 
även kan besöka Konsthallen 
och Stadsbiblioteket.

Döderhultarmuseet, Hantverksgatan 18, Oskarshamn. Tel. 0491-88040  
 www.oskarshamn.se/doderhultarmuseet

Linköpings slott och 
Domkyrka är två historiska 
byggnader med anor från 
tidig medeltid.
Välkommen att uppleva 
historiens vingslag mitt i 
centrala Linköping!
linkopingsdomkyrka.se      
lsdm.se
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Östra Ringskolan

Bowlinghall

Åbyängskolan
Bibliotek

Solkullen
skola

Resecentrum

Hållplats. Fjärrtrafik.
Ernebergsfältet

KustCamp Gamleby

Gamleby Gymnasiet

= Hällristningar.

WC

Mer information på 
vastervik.com/gamleby

Se sidan 31.

= Utflykt/sevärdighet
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Området kring Gamleby tillhör en av de tätaste fornlämningsom
rådena i  Sverige och inrymmer unika möjligheter till studier av de 
förhistoriska samhällena. Tätorten har bevarat en flerhundraårig 
stadsplan samt lämningar efter den medeltida staden Gamleby, en 
föregångare till Västervik.

       GAMLEBY KÖPCENTRUM är ett komplett köpcentrum med 
ett innetorg som ger ett ljust och behagligt intryck. I och runt 
köpcentret finns all tänkbar service så som mataffär, systembolag, 
bensinstationer, restauranger, apotek, bank, bankomater, turistservi
ceplats, tandvård, hälsocentral, pressbyrå, postombud, samt gott om 
parkeringsplatser.

       GAMLA TORGET, Gamlebys unika, trekantiga torg med kuller  
sten och gatstensbeläggning. På torget står också en Pagod telefon 
kiosk. Kring torget finns det flera restauranger, caféer, antik affärer, 
järnhandel, frisörer och en radio & tvbutik. På torget hålles en torg 
marknad varje lördag kl 10–14. Gamlebys medeltida kyrka Sankta 
Gertrud, var en tornlös stenbyggnad som användes från 1100talet 
och revs 1875. Kyrkan en treskeppig välvd kyrka och mätte 30x22 
meter. Brevid torget ligger också det gamla Tingshuset.       

       KYRKO RUINEN kan beskådas vid bakom Gamla Torget på Stor
gatan 8. Idag finns endast ett parti av östra gaveln kvar ovan jord.

Byparken i Gamleby heter       UNOS PARK och ligger bakom Gamla 
Torget vid Gamlebyån. Unos Park fick en försköning genom en 

Gamlebys historia som stad benämndes från 1200- 
talet för  Westerwijk. År 1433 befallde Sveriges 
 konung borgarna i Westerwijk att slå ner sina bo-
pålar närmare havet vid  Stegelöt eller på det ställe 
där  Västervik nu ligger och tog namnet Westerwijk 
med sig. Gamla Westerwijk kallades ”gambla byn” 
och därefter blev benämningen Gamleby. Gamleby 
är Västerviks kommuns näst största tätort.

donation från framlidne tandläkaren Uno Malmberg från Gamleby. I 
parken står skulpturen ”Åtanke” av Lore Nynnell, det finns även en 
boulebana, en lekplats och en utomhusscen i parken.

      GARPEDANSBERGET är ett brant 80 meter högt berg med 
fantastiska vyer över Gamleby. På berget finns den unika       

      TROLLPARKEN  GARPES VÄNNER, skulpturparken har blivit en 
etablerad turistattraktion i hela Sverige. Konstnären Jerzy Pryz
byl, även känd som Jan Pol, har skapat skulpturparken längs en 
300 meter lång bergvägg. På området är det uppfört skulpturer i 
fiberbetong som avbildar figurer hämtade från lokala sägner (troll, 
älvor, nymfer, tomtar, lindormar, drakar m.m.). På bergets topp finns 
Lusthuset och flera rastplatser med utsikt över Gamleby och Gamle
byviken. Garpedansberget bjuder också på bergsklättring med flera 
klätterleder i olika svårighetsgrader. Vid foten av Garpedansberget 
ligger TJUST VALLEN. Här finns en arena för fotboll, konstfrusen 
bandybana och tennisbanor. Här ligger också den gamla anrika 
folkparken, 
      
       GAMLEBY FOLKPARK. Listan på artister som stått på Folkpar
kens scen kan göras lång. Hootenanny Singers stod under många 
år för säsongspremiären. Svenska storheter som Ulf Lundell, Tomas 
Ledin och Carola har självklart varit här. Carola har fortfarande 
publikrekordet då 6123 besökare kom till parken för att se henne 
1983. Under 2000talet har artister som LillBabs, Lars Winnerbäck, 
Moneybrother och Brolle varit här.

      HAMMARSBADET med KUSTCAMP GAMLEBY är en 4stjärnig 
familjecamping med havsbad som ligger precis vid Gamlebyviken. 
Du får insjötemperaturer i havsvattnet i det populära lagunbadet. 
Hopptornet erbjuder hopp från 3 till 10meters höjd. Känns det för 
högt finns studsmatta och hinderbana flytande i vattnet. Campingen 
erbjuder terrasserade platser i kuperad naturskön miljö. Du kan 
hyra rodd eller motorbåt och leta upp din egen klippa att sola på. 
Vedeldad familjebastu finns att hyra. Minigolfanläggning med tolv 
fullstora tävlingsbanor.

      HOLMS YACHTVARV var verksamt under 1900talets första 
hälft och är känt ut över världen för sina snabba och välbyggda 
segeljakter. Det namn som främst förknippas till varvet är Tore Holm. 
Med två guldmedaljer och två brons är han den svensk, som vunnit 
flest seglingsmedaljer i de olympiska spelen, därtill med jakter som 
han själv konstruerat i Gamleby. Många av de skärgårdskryssare 
som byggdes på varvet har tyvärr sålts till utlandet. Fortfarande 
står äldre segeljakter och förfaller men intresset ökar alltmer för att 
rädda dessa unika snabbseglande båtar. Idag renoveras det gamla 
yachtvarvet för att åter igen bli ett besöksmål på orten.

       ERNEBERGSFÄLTET På sommarens är det flera välskötta  
fotbollsplaner där och på vintern finns det ett konstsnöspår för  
längskidåkning. Den nybyggda lekparken ”Skeppet” är omåttligt 
populär.

Gamleby
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Välkommen till 
sommarstaden 
Västervik!
Tänk på miljön och spara på vattnet!

Öppettider och hämtningsdagar: Vill du se 
öppettider på återvinningscentralerna, veta 
vilket kärl vi hämtar hos dig, förändrade 
hämtningsdagar eller få sorteringshjälp kan 
du använda vår guide ”Enklare vardag” - 
Skanna QR-koden för enklare hantering.

Mina sidor! I båten, på stan eller i stugan? 
Gör ditt ärende när och var du vill. Logga in 
trygg och enkelt på Mina sidor med BankId 
för att se dina abonnemang, fakturor eller 
komma i kontakt med oss. Skanna QR-kod 
för att komma till minasidor.

Schema för hämtning hos 
 fritidshusägare: Skanna QR-koden  
för enklare hantering.

Beställ tömning av sluten tank: 
Skanna QR-koden för enklare hantering.

Tack för att  du är med och sorterar! 

Så här gör vi med avfallet i Västerviks kommun:

Nyhet! Alla privatpersoner
Nu kan ni komma in smidigt och enkelt på Målserums avfallsanläggning bara 
genom att dra körkortet för att öppna bommarna.
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Med hållbarhet i fokus
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 ÖVERUMS  
BRUKSMUSEUM
Kanoner, hästskor, spik och yxor.
Traditionella bruksorten Överum 
erbjuder en 360årig historia i 
järnets tecken och ett fint litet
bruksmuseum i den gamla 
hammar smedjan.

 HJORTEDS  
MOPEDMUSEUM
Ta en titt i backspegeln och upplev 
tiden då Elvis var kung och mope
den den ultimata frihetssymbolen. 
Hjorteds Mopedmuseum är en 
småländsk retropärla fullproppad 
med väl vårdade veteranmoppar 
och coola nostalgiprylar.

 LUNDS BY
Gör en sväng till lilla Lunds by 
nära Gladhammar och tanka 
sommarsinnet fullt av småländskt 
lantliv och ohejdad snickarglädje. 
I den här bondbyn från 1700talet 
har delar av filmen om Barnen i 
Bullerbyn spelats in. Tre fina vand
ringsleder tar sin början i byn.

 VIRUM ÄLGPARK
En safaritur i Virum Älgpark ger 
möjlighet att såväl pussa (!) som att 
mata de fyrbenta giganterna  
samtidigt som du sitter väl skyddad  
i en vagn med tak och öppna  
sidor. Ladda kameran och bered 
dig på närkontakt med skogens 
konung. Runda av smålands
äventyret med fika och moose 
shopping på Älglogen.

 ALMVIKS  
TEGELBRUKSMUSEUM
Ett välbevarat industriminne 
som sätter fantasin i rörelse och 
som vittnar om hundratals år av 
strävsamt arbete och hårt slit. Efter 
besöket kan du smälta intrycken 
på Almviks café.

6  FILMBYN SMÅLAND
Barnfilmbyn i Mariannelund visar
hur det gick till när Emil, Pippi,
Ronja och de andra blev film. I
en interaktiv filmstudio kan unga
göra egna filmer.

 NATURUM VÄSTERVIK
Ett helt hus om hav och skärgårds
liv. Gå en guidad naturpromenad,
lär dig mer om bin och pollinering,
upptäck utställningar och kika i
akvarierna. Se Västervik från ovan i 
Unos utkikstorn. Allt detta hittar du 
på Kulbacken

 SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN 
Ända sedan 1950talet har de 
brandgula rälsbussarna vaggat 
fram genom de småländska 
skogarna mellan Hultsfred och 
Västervik. Mellan  mitten av juni 
och början av september kan 
du kliva ombord och uppleva 
en tågresa från förr. Dagar och 
tider för avgångar hittar du på 
smalsparet.se

 GOLF & PADEL
En av Västerviks tre golfbanor 
finns i Loftahammar. Den omtyckta 
9hålsbanan erbjuder även en dri
ving range och ett övningsområde. 
Klubben hyser likaså en bana för 
padeltennis.

 GRÄNSÖ  
SLOTTSLJUSSTÖPERI
Omsorgsfullt handstöpta stearin
skapelser tillverkas och säljs i
en historisk byggnad på kultur
området Kulbacken. Av Gränsö 
Slottsljusstöperi har såväl Kungen 
som Mikael Bindefeldt handlat ljus 
till sina fester.

 VÄSTERVIK RESORT
Semesterparadiset Västervik 
Resort är Nordens till ytan största 
campinganläggning.Här finns 
havsbad från både sandstrand, 
klippor eller bryggor. Upplevelse
bad med utom och inomhuspool, 
jacuzzis, vågströmmar, babypool 
och vattenrutschbanor. Här finns 
också äventyrsgolf, padelbanor 
och en niohåls golfbana samt 
Västerviks största lekplats.

 BULLERBYN
I söta Sevedstorp i Pelarne socken 
växte Astrid Lindgrens pappa Sam
uel August upp och här spelade 
man in filmerna om Bullerbyn 
1986–87. Hoppa i höet, klappa djur 
och fika i lagårds kaféet.

 SAGOR OCH SÄGNER
Uppe på Garpedansberget väntar 
en skulpturpark med en skön 
samling tomtar, troll och älvor. På 
KustCamp Gamleby kan du boka 
sagovandring på berget med 
trollmor Grimhild. 

 ASTRID LINDGRENS 
VÄRLD
I Vimmerbys sagolika temapark  
får ni träffa Astrid Lindgrens sago
figurer i sina riktiga miljöer och 
upp leva hur de välkända berättel
serna kommer till liv. I närheten 
väntar även kulturkvarteret Astrid 
Lindgrens Näs, där ni kan besöka 
välmatade utställningar, titta in i  
författarinnans barndomshem, upp 
 leva prunkande tematrädgårdar 
och njuta av småländska smaker.

 VIMMERBY ADVENTURE
Sveriges största klätterpark. Fly in 
i en värld av äventyr, att spränga 
din bekvämlighetszon och utmana 
både din kropp och ditt sinne. 
Vimmerby Adventure äventyrspark 
i Södra Vi är både lärorik och kul.

Utflykter och annat kul
Här har vi sammanställt 
några av våra bästa 
smultronställen med 
urval för hela familjen 
i regionen. Varje tips 
finns utmärkta på den 
STORA medföljande 
Västervikskartan. På 
stadskartan (S) och på 
kommunkartan med 
nummer i en gul cirkel. 
Välj vad du vill göra.

S11

S10

S7

S8



Med reservation för tryckfel och ändrade förutsättningar efter tryckning. Dubbelkolla alltid uppgifterna. VASTERVIK.COM 41

 VRÅKA
I Vråka, en av Smålands bäst be
varade radbyar, väntar glashyttan 
Lilla Återbruket som omformar
burkar och flaskor till nya glasföre
mål. Handla unika alster i butiken.

 BÅTSMANSSTUGORNA
Båtsmansgränd kantas av pyttiga, 
knuttimrade båtsmansstugor från 
1700talet – en gång bostäder 
för Tjusts båtsmanskompani.  
Idag väntar ett jättemysigt café 
och vandrarhem.

TJUSTGALLERIET
Konst-Kort-Kulturböcker av 
konstnären och författaren 
Åsa Frosterud Jägerhorn.
Galleri och ateljé.
Strömsgatan 34.
Granne med Båtsmansgränd.
Tel:0490-321 95 
www.tjustgalleriet.se

 TJUSTGALLERIET
Tjustgalleriet ligger strax intill de 
gamla Båtsmanstugorna. Här säljer 
konstnären och författaren Åsa 
Frosterud Jägerhorn sina alster. 

 GRÄNSÖ SLOTT
Gränsö slott, är regionens enda
fyrstjärniga superioranläggning,
Gränsö har en spa & relax
del med flera badattraktioner 
inomhus samt en stor infinitypool. 
Gränsö slott ligger mitt i natur
reservatet bara några minuter i 
bil från Västerviks centrum. Här 
finns en badstrand, klippbad på 
Ekholmen intill, parker och vackra 
miljöer för promenader och egen 
picknick. Slottet har en restaurang 
och ett mysigt kafé.

 VÄSTERVIK  
+ GOTLAND = SANT
Gör en avstickare till Gotland.
Kombinera gotländsk kultur och 
Visbyshopping med VisFestival 
och skärgårdsupplevelser och 
få några innehållsrika och ljuvligt 
sköna sommardagar. Numera 
är det möjligt att åka med färjan 
från Västervik över till öin.

 HAVSNÄRA GOLF
På vägen ut mot sommarparadiset 
Gränsö i Tjust skärgård hittar du 
Västerviks natursköna golfbana. 
Banan bjuder på omväxlande och 
variationsrikt spel med sin karaktär 
av såväl park, skogs och seasi
debana. Nyanlagd drivingrange 
i 3 nivåer. Golfbanan har en egen 
restaurang.

 LOFTA CAFFÈ
Både kaffe och kultur får du i fina 
Lofta Caffè hos Frank och Cécile 
i Loftas gamla folkskola. Färsk
malen espresso, goda bakverk, 
trevliga samtal och konstutställ
ning ger en skönare dag. Längs 
stugknuten finns hällristningar att 
beskåda och får du mersmak tar 
dig Loftaleden på en 20 km lång 
vandring i de gröna omgivning
arna.

 ASPAGÅRDEN
I ett av Västerviks äldsta hus  
har Kerstin Svensson Åhlin sin 
keramikverkstad. Här drejar hon 
konstgods och bruksföremål.

 VÅFFLOR MED BAD
Våffelservering brukar hållas varje 
sommar ute på kyrkans sommar
hem, Gläntan. Beläget vid alldeles 
vid havet med en egen sand
strand. Här kan du avnjuta våfflor 
med glass i en fantastisk miljö. 
Du kan även ta dig ett svalkande 
dopp eller bara ligga och njuta av 
solen.

 VÄSTERVIKS  
KLÄTTER CENTER
Modern anläggning med 
bouldering,toprep och annan 
sportklättring för bådenybörjare 
och proffs.

 SMULTRONBODA
Upplev livet på landet på Smult
ronboda fårgård. Här bedrivs 
fårskötsel, gårdsbutik, café, 
semesteroch korttidsboende.  
Njut av kaffe med dopp i trädgår
den, klappa lamm i hagen, och njut 
av miljön.

 WIMMERSTRÖMSKA
Besök ett äkta borgarhem och 
se hur den fascinerande Stina 
Wimmerström levde. I gårdshuset 
visas konstutställningar.

 SEGERSGÄRDE  
NATURRESERVAT 
Naturreservatet Segersgärde är 
klassisk utflyktsmark. I de orkidéri
ka blomsterbackarna växer bland 
annat Adam & Eva och Sankt Pers 
nycklar. Vandrar du stigen upp till 
Örnbergets eller Frubergets topp 
belönas du med en himmelsk 
skärgårdsutsikt. Med lite flax får 
du se havsörnen sväva på breda 
vingar. Längs vandringsleden finns 
en häftig grotta som imponerar på 
både barn och vuxna. Fruberget 
är också ett klätterområde, så det 
kan hända att du träffar på en och 
annan klättrare med matta på ryg
gen, på väg för att besegra något 
av bergets alla stenblock.

 TINDERED LANTKÖK 
Tindered Lantkök längs E22 norr 
om Västervik har flera gånger ut
setts till Årets vägkrog. Råvarorna 
kommer från den egna och andra 
av traktens gårdar och många av 
rätterna och bakverken är lagade 
från familjens receptbok som gått i 
arv i generationer. Fantastiskt miljö 
invid sjön Ommen.

 EDSBRUK KONST & FIKA  
Avnjut en frasig våffla vid sidan av 
ett porlande vattenfall och passa 
på att utforska våra olika konst
utställningar i en härlig bruksmiljö 
från 1600talet.
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31 DÖDERHULTARMUSEET
Döderhultarn är en av Sveriges 
mest kända träskulptörer. Döder
hultarmuseet visas en unik samling 
med nära 200 av Döderhultarns 
bästa träskulpturer. Bland hans 
motiven finns det som låg honom 
närmast från barndomshemmets 
lantbruk. Museet ligger i centrala 
Oskarshamn och är öppet året om.

32 FLYGVAPENMUSEET

I LINKÖPING
Ta Här kan du se omkring 50 
flygplan och helikoptrar. Ta en 
tur i JAS 39 Gripensimulatorn. 
Unik samling militärflygplan och 
andra föremål kopplat till flygets 
hundraåriga historia. På muse
etsbottenvåning vilar DC3:an, ett 
spaningsflygplan med en mycket 
speciell historia som bärgades 
efter 50 år på havsbottnen.

3  GRÖN OAS
Restaurang Gröna tuppen ligger 
längs med smalspåret i Fårhult och 
har öppet året runt. Bara några 
meter från värdshuset ringlar smal
spåret fram och det stora gröna 
huset smälter in i den lummiga om
givningen. Hit kan man antingen ta 
sig med bil, eller sommartid med 
nostalgitåg från Västerviks station. 
På Gröna tuppen finns en härlig 
och stor uteservering i mysig miljö 
på landet.

3  HÄNDELÖP
Ön Händelöp är ett fiskeläge i Väs
terviks skärgård med gamla anor 
– som fortfarande är levande och 
som nämns första gången i gamla
papper från 1562. Numera är den 
förbunden med fastlandet i form 
av en bro – som utan tvekan är ett
av Västerviks vackraste vägstråk. 
Öns aktiva damklubb arrangerar
varje sommar, lördagen i vecka 28, 
en välbesökt skärgårdsdag. 

35 BLANKAHOLM
Blankaholms Gästhamn ligger i 
ett idylliskt landskap på gränsen 
mellan södra Tjust och Misterhults 
skärgård. I Blankaholm finns 
bl.a matservering, glasskiosk, 
tennisbana, kanot,  gästhamn, 
båt och SUPuthyrning. Bad med 
sandstrand finns på campingen. 
På torget ligger ett gästgiveri och 
en över 100 år gammal lanthandel.

 LINKÖPINGS DOMKYRKA
Sveriges bäst bevarade medeltida 
katedral och här finns mycket att 
upptäcka. De höga ljusa valven 
och en känsla av rymd möter 
besökaren i en av Nordens största 
katedraler. Linköpings Domkyrka 
erbjuder ett gediget program med 
konserter och föreläsningar. Passa 
på att besöka Linköpings Slotts& 
Domkyrkomuseum mittemot som 
berättar om kyrkans historia och 
visar upp medeltida textilier.

 HEMMAGJORD GLASS
På Långholmens Glassbod kan
Man njuta av magiskt god hemma
gjord glass. Här erbjuds olika
sorters glass. Ni kan även hyra
en SUP om ni är sugna på att bada 
och leka i vattnet en stund efter 
glassen.

 BRONSÅLDERSKUST
Västervik – Gamleby – Lofta.
Här hittar du några av landets 
mest framträdande bronsålders
områden. Tjustbygden är också 
ett av de största hällristningsom
rådena i norra Europa. Här finns 
tusentals fornlämningar som 
utgör spår av bronsåldersmänn
iskans liv. Ett av de mest lätttill
gängliga områdena är Hermans
torp i utkanten av Västervik. I 
Lofta finns en vandringsled där 
man kan se fornlämningar, bl.a 
hällbilder. Det vi i dag ser är 
främst gravar i form av rösen och 
stensättningar.

3  MAT- OCH KONST- 
HANTVERK
Idylliska trädgårdskaféet Nyhults 
Goda Hantverk är en gård utanför 
Hallingeberg. Här frestas man 
av bakverk, smörgåsar och 
lättluncher samt alster av lokala 
konstnärer och hantverkare.

40  GÅRDSBUTIK MED

FIKA & HEMBAKAT
I skogarna runt Odensvi hittar ni 
gården Solliden, en KRAVcerti
fierad gård som föder upp grisar 
i sin naturliga miljö. Möjlighet till 
shopping finns i gårdsbutiken.
Eller ta en fika med hembakat av 
råvaror från gården.

41 ÖLPROVNING
Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta
familjebryggeri och ett av Europas
modernaste. Sedan 1856 har här
bryggts öl med vatten från en
och samma källa i småländska
Vimmerby. Ta en guidad tur,
kika in i butiken och ät gott
i restaurangen. Här går
även att boka ölprovning.

S42 RIB-BÅT MED VÅGAT 
Upptäck skärgården och havet på 
ett unikt sätt. Höstens höga sjö, 
stora vågor och ett öppet hav får 
adrenalinet att rusa, medan ett 
lugnt vatten och hög hastighet ger 
en euforisk känsla. Vågat hittar du 
i Västerviks gästhamn.

Utflykter och annat kul
Har du inte tillgång till 
en tryckt version av 
Västervikskartan så kan 
du ladda  ner en digital 
version här.
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LETAR DU EFTER EN UTMANING?Nytt 2022Nytt 2022
• Nu 90 hinder varav 20 linbanor

• Nu 90 hinder varav 20 linbanor
• 2 linbanor över 200 m
• 2 linbanor över 200 m• Helt ny Zipline bana såväl för barn  

• Helt ny Zipline bana såväl för barn  
   som för vuxna
   som för vuxna

SLOTTSHOLMEN MARINASlottsholmen Marina erbjuder förutom gästhamn även säsongsplatser och vinterhamn. Du kan du hyra vattenskoter, Sup eller ta dig ut i skärgården med våra Ribturer eller en egen elbåt.www.slottsholmenmarina.se

Vi har 95, 98 oktan samt Blankdiesel Östersjövägen 68, VÄSTERVIK0490-170 30, 070-735 81 59

Knådat med ömhet och gräddat med kärlek.

Smakfull catering för alla 
tillfällen

Fiskar du e� er delikatesser?
Fiskar du e� er Fiskar du e� er delikatesser?delikatesser?delikatesser?delikatesser?

 gräddat med kärlek.delikatesser?

Ljunghedsvägen 2. Tel: 0490-56 68 00, 
www.maxivastervik.se Öppet alla dagar mellan: 6–23

Smidigt, enkelt och gott!
Här på ICA Maxi Västervik tillagas dagligen en stor mängd färdiga rätter från grunden. 

Från matiga baguetter och bu� éer till smörgåstårtor och prinsesstårtor. 

Välkommen in till oss i butiken eller handla online där du kan välja hemleverans 
eller upphämtning!

Din guide tillårets sommarstad*
VÄSTERVIKS TURISTBYRÅHJÄLPER DIG BÅDE PÅ PLATS OCH DIGITALT! På turistbyrån i Västervik får du personlig hjälp och inspiration inför ditt besök i kommunen. Turistinformation hittar du också digitalt och lättillgängligt på webben, i sociala medier och via chatten på vastervik.com.Här kan du köpa: souvenirer presentkort biljetter till skärgårdstrafik  och evenemang

Välkommen!
VÄSTERVIKS TURISTBYRÅStora torget 4, Västervik 0490-875 20  turist@vastervik.com@visitvastervik

vastervik.com
*Västervik framröstades som segrare i den stora  
omröstningen på Reseguiden.se både 2020 och 2021.

Äskeskär

Sladö-Äskeskärnaturreservat

Västervik Resort
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Med reservation för tryckfel. Dubbelkolla informationen då förutsättningarna kan ha ändrats efter tryck.
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Här kan du få tips om våra guldkorn i kommunen. 
 Välkommen till en ny spännande sommar fylld av 

upplevelser i skärgårdsstaden Västervik!

Med reservation för tryckfel och ändrade förutsättningar efter tryckning. Dubbelkolla alltid uppgifterna. VASTERVIK.COM 
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ANVÄND  DENNA GUIDE TILLSAMMANS MED KARTAN.

Evenemangsguide Skärgårdsguide Outdoorguide Badguide 

Stadsvandring Utflyktsguide  Loppis & Antikguide

GUIDEN 2022

ANVÄND  DENNA KARTA IHOP MED  VÄSTERVIKS-GUIDEN
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Se årets övriga öppettideroch vårt totala utbud påwww.action-center.se

ÖPPETTIDER10:00 - 20:00hela Juli t.o.m.vecka 32 i
Augusti!
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BILRESERVDELARVerkstadsutrustning •  Batterier • Släpvagnsreservdelar • TillbehörVi förstår bilar. Vi förstår dig.Perugatan 50593 61 VästervikTel. 0490175 02meca.se H8

Vi har lägenheter i Västervik, Loftahammar, Valdemarsvik och Vimmerby.Välkomna att kontakta oss!
www.fogelvikfastigheter.seInfo Västervik: 0490314 95Info Valdemarsvik: 0123510 90

I8

FYRSTJÄRNIGT HOTELL MITT I CITY!Välkommen till vårt fina hotell med restaurang Black Rock Grill, fräscht spa och Västerviks bästa frukost. Mitt i staden, bara 75m frånvattnet. 
Ring & boka 0490 – 82 000www.stadshotellet.nu

THORLEIF & HÖNA PÖNAPå en äng i Fårhult står ett varietétält hela sommaren. Här händer det roliga saker tre dagar i veckan. Cirkus Cirkör kommer liksom Gunhild Carling, Thorleif Thorstensson och Höna Pöna. Tåg från Västervik. www.variete.se.

radannonser.kartan.indd   42
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FYRSTJÄRNIGT HOTELL MITT I CITY!Välkommen till vårt hotell med restaurang BlackRock Grill, fräscht spa &Västerviks bästa frukost. Mitti city, ca 75 m från vattnet. Ring & boka 049082 000. www.stadshotellet.nu

FYRSTJÄRNIGT  HOTELL MITT I CITY!Välkommen till vårt fina hotell med Gustawas  Kök & Bar, träning och spaavdelning  och Västerviks bästa frukost. Mitt i staden, bara 75m från havet!Boka på 0490 – 82 000www.stadshotellet.nu 

K7

ODENSVI
LANTHANDEL & CAFÉKyrksjövägen 2594 94 Odensvi0493210 30www.odensvilanthandel.se

3

Välkommen till enriktig fiskebutik!

Stort utbud och kunnig personal. Välkommen!

www.jaktiavastervik.se

JAKT FISKE OUTDOOR

VI SÄLJER
METMASK!
50:-/BURK

BILRESERVDELARBilreservdelar • Verkstads-utrustning • Tillbehör • Batterier • Släpvagnsreserv-delar • Oljor

Perugatan 50593 61 VästervikTel. 0490-175 02meca.se

HOTELL PARKKänn dig som hemma! Mysigt och ombonat hotell mitt i centrala Västervik. Här finns frukost, blommiga rum och en fin innergård. www.hotellpark.se Tel 0490108 06

K7
K6

26

 Konstblommor  Inredning Badrummet Belysning
Fre 1218, Lör & Sön 1216Lidhemsvägen 21, Frödingewww.hemlangtan.nu070693 50 53

16

SVENSKA PRESENTERVälkommen till presentbutiken med de lilla extra.Ligger i Östra Ed (3 kmfrån Långrådna).
Tel. 049342000Mobil. 070530 34 55svenskapresenter.se

1

GRÄNSÖ SLOTT  HOTELL & SPAFyrstjärnigt Superior hotell vid havet i Västervik. Bo i vackra rum med havsutsikt, privat bungalow eller nya lyxiga Strandsviter.www.granso.setel. 0490824 30

O3

CENTRALHOTELLETVälkommen till Centralhotellet ,här bor du bekvämt med hög standard mitt i  staden ett stenkast från  havet. Vi är ett familjeägt hotell i tredje generation som drivit hotellet sedan 1968. Boka: 04908990 eller info@centralhotellet.com

DET PERSONLIGA HOTELLET
Välkomna till Centralhotellet, vi förenar det stora hotellets resurser i form av komfort och hög standard med det lilla hotellets charm och om-vårdnad. Gratis trådlöst bred-band. Boka på 0490-895 50 www.centralhotellet.com

K7
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Vid ICA MAXITelefon 0490-333 61
DJURMAGASINETVi säljer foder, tillbehör och djur såklart. Allt du behöver till våra bästa vänner helt enkelt. Välkommen!

Psst. Dina djur är självklart välkomna in i butiken också.vastervik@djurmagazinet.se

GALLERIA
VÄSTERPORT
Allt vad du behöver  under ett tak.

Bredgatan 13 (Spötorget)För aktuella öppettider sewww.galleriavasterport.se

Galleria

Allt vad du behöver under ett tak!

Helgfri vardag: kl 10–18  Helgfri lördag: kl 10–15 Bredgatan 13 (vid Spötorget) www.galleriavasterport.se

Västerport

K7

JAMI HUNDSPORTDen kompletta HUND- & KATT BUTIKEN.  Veterinär, sim, rehab, trim, café, webshop.Kolonivägen 17, Västervik0490125 01jamihundsport.se

G9

HANNAS PYSSEL-STUGA
Stor pysselbutik, med allt från piprensare till konstnärsmaterial. Ett brett sortiment med pennor och garn. Välkomna till Brunnsgatan 3,Västervik. Tel. 0490176 40 (svarar Ostkustgrossisten)hanna@hannaspysselstuga.se

K7

K7

TRIPPOLO SECONDHANDBRUNNSGATAN 1En modern secondhandbutik med vinyl skivor,  böcker, tv-spel, film, retrospel samt både nya och beg. sällskapsspel m.m. www.trippolo.se Tel. 072204 94 38

E9

TRIPPOLO SECOND-HAND BREDGATAN 9Här kan du hitta bl a beg. herr & barnkläder, hemelektronik, nytt och beg. Lego, Warhammer,  Buttericks m m  www.trippolo.se  Tel. 076133 99 94
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www.vastervik.com

LUNCH I HÄRLIG MILJÖÄt lunch hos oss alla dagar i veckan och se ut över en härlig miljö!Välkomna till Restaurang Ekhagen.0490362 05info@restaurangekhagen.se

J3

MAT-TORPET SOLLIDENCafé, gårdsbutik, catering, gårdskrog. Vi bakar och lagar all mat och kakor från grunden med egna råvaror från gården. Visning av djur. Solliden Snärsfall Odensviwww.mattorpetsolliden.seMattorpet Solliden

6

BAGERI 96°Välkommen till vårt hantverksbageri & café på Stora torget! Här hittar du allt från  croissanter och bakelser till rustikt surdegsbröd och focaccia. Vi bakar allt från grunden, med bra råvaror och riktigt mycket kärlek. 

K7

NYHULTS GODA HANTVERKVälkommen till vårt mysiga trädgårdscafé. Vi har även försäljning av lokal keramik & hantverk.www.nyhultsgodahantverk.setel.070295 66 35Facebook, sök på Nyhults Goda Hantverk

4

ÖSTRA SKÄLÖ RESTAURANGPizza, à la carte, lunch, glass, hembakat, minigolf & minilivs m.m. Öppnar i maj. I sommar kör vi trubadurkvällar. Info på hemsida & facebook. tel 0490 262 61. ostraskalorestaurang.wordpress.com

10

6

9

28

GENERATIONSPARKENVälkommen till Generations-parken i stadsparken,  Västervik. En rolig park för alla med ett stort utbud av lekredskap, grillplats, utegym och sittplatser för picknick och vila. Parken ligger  alldeles intill stadskärnan.
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SMULTRONBODA FÅRGÅRD
Kafé & hembakat, fårskinn,  boende, musikkvällar, barnteater m m. Mellan Edsbruk och Överum.  073246 98 95  www.smultronboda.se 

SMULTRONBODA FÅRGÅRD
Får, höns och katterKafé, boende, butik, musik-kvällar, barnteater mm.Mellan Edsbruk och Överum073-246 98 95           Smultronboda Fårgårdwww.smultronboda.se

radannonser.kartan.indd   26
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2

ALMVIKS TEGEL-BRUKSMUSEUMEn välbevarad tegelbruksmiljö med anor från1600 talet. För öppettider se: www.almvikstegel.se  Önskas det guidning ring: 070264 81 46   

5

VÄSTERVIK  INRAMNING & RETROMöbler, glas, porslin  och kuriosaTel. 072736 66 86Storgatan 5593 30 Västervik

VIRUM ÄLGPARK DÄR ÄLGAR OCH MÄNNISKOR MÖTSHär på Virum Älgpark erbjuder vi guidade safariturer där du får möjlighet att mata älgarna på riktigt nära håll. www.virummoosepark.com

HJORTEDS  MOPEDMUSEUMI en fantastisk miljö med drygt 120st. 2hjulingar från 1900talet. Unika fordon blandat med gamla rariteter. Tre temautställningar. Öppet 1/7–29/8, kl. 10–17. Café. Tel: 073 9981 881.  Falsterbovägen 20, Hjorted. 

GLASHYTTAN  LILLA ÅTERBRUKETEn genuin glashytta i byn Vråka som ger glas nytt liv genom miljövänlig återvinning. I butiken hittar du vackra bruksföremål och inspiration till vardag och fest. www.lillaaterbruket.se

K7

GRÄNSÖ SLOTTSLJUSSTÖPERI Varmt välkommen till det världsunika populära ljusstö-periet i Västervik. Vardagsljus och festljus för alla tillfällen. Stor butik och verkstad 10 min promenad från centrum. Slottsholmsv. 2ateljén@swedishcandles.com

J5

Station  
Smalspåret.

MÖLLERS HANDELS ABAllén 84
593 61 Västervik0490322 00robert@mollersfarg.com

G9

GERTRUDSVIK  RESTAURANG & CAFÉ
Lunch, à la carte, fika och hemgjord glass.

Tel. 0490102 10
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KOMMUNKARTA

UTFLYKTER & ANNAT KUL Kartor: Kommunkartan  och stadskartan. (Nummer  med bokstaven S framför  hänvisar till stadskartan) Läs mer på: Sid 40-43  i VästerviksGuiden. 
LOPPISAR & ANTIKT Kartor: Kommunkartan  och stadskartan. Läs mer på: Sid 31  i VästerviksGuiden.

ANNONSER  Se nr + färg i annonsen.Karta: Kommunkartan.
Karta: Stadskartan. OBS! Rödmarkeringarna   anger koordinaterna  på stadskartan.

PIZZERIA VICTORIAVälkomna! Pizzeria Victoria ligger  på Östra Kyrkogatan 45.  Vi serverar pizza, kebab, sallader och pastarätter.  Vi har även hemkörning! Mån–fre lunch från 11–14. Ingår dricka (33cl), sallad, bröd och kaffe!  Telefon: 0490199 19

J7

GRÄNSÖ SLOTTS-RESTAURANGGränsö slott ligger på en halvö i skärningspunkten mellan stad och skärgård, hav och land  vilket speglar vår matlagning. Hav, skog och äng. www.granso.setel. 0490824 30

O3

Avgångstider SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Här hittar du aktuella turbåtar ut till Västerviks skärgård.

www.vastervik.com/skargardstrafiken

www.langsjon.se | tele: +46 (0) 490 521 40

Mitt i Småland - nära upplevelser Stugor&
camping

LÅNGSJÖN STUGOR & CAMPINGMitt i Småland, nära upplevelser. 
tel. 0490521 40www.langsjon.se

8

Med glädje, gemenskap och framtidshopp! Södra Tjusts pastorat har aktiviteter 
för både stora och små!Läs mer om oss på hemsidan, eller följ oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/sodratjust

www.kyl-bergman.nu | jonas@kyl-bergman.nu | Tel: 0490-215 51

Vi hjälper dig med din värmepump i alla steg  
- från köp och installation till service.

Vid ICA MAXITelefon 0490-333 61

E9

www.langsjon.se | tele: +46 (0) 490 521 40

Mitt i Småland - nära upplevelser Stugor&
camping

8

ASSISTANCEKÅREN • 
0490-372 22 020-912 912

Välkommen till oss!Fårestadsvägen 4, EdsbrukTel. +46 (0)76-784 88 82www.edsbruk.se

7

Blankaholms Gästhamn “I ny regi”
Gästhamn.  Ställplatser. Stugor vid havet. Glasscafe. Mat med fullständiga rättigheter.

www.blankaholms-gasthamn.nu Tel 070-5399314

9

BlankaholmsGästhamn
Gästhamn. Fasta båtplatser.  Ställplatser. Stugor vid  havet. Glasscafé. Mat med  fullständiga rättigheter.

www.blankaholms- gasthamn.nuTel 070-539 93 14
Följ oss gärna på

DET ÄR ENKELT ATT FLYTTA MED OSS!

RUT
AVDRAG

PÅ FLYTT-
HJÄLP

Den idylliska miljön på Kulbacken är ett 
perfekt ut�yktsmål för stora som små! 
På museet visas den unika utställningen 
om 1500-talesfartyget Mars, dåtidens 
störtsta fartyg som sjönk under brinnande 
sjöslag utanför Öland 1564. Ett fantastiskt 
�lm- och fotomaterial för�yttar er ner till 
vrakplatsen, 75 meter under ytan.

För mer information om pågående utställningar se oss på facebook och webb

 Ljus & doft Textiler
 Möbler

WIMMERSTRÖMSKAGÅRDEN
Tre generationer  borgarhem. Guidade visningar. Brunnsgatan 2, Västervik www.wimmerstromska.se 0490211 77 

Äventyr &
aktivitet!

Boka Marsbäcken Friluftsgård  för läger & konferens 2023!

Läs mer och boka på: www.marsbacken.com

Tel. 0490-362 05

J3

GRÖNA TUPPENRestaurang Gröna Tuppen Fårhults järnvägsstation 59396 Västervik .www.gronatuppen.com Tel 070 326 01 35 Mail:
Gronatuppenab@gmail.com

11

• Ukna – Ica Nära Ukna• Loftahammar – ICA Nära Kusten 
• Edsbruk – Coop Nära Edsbruk

• Odensvi – Odensvi lanthandel
• Gunnebo – Matöppet Gunnebo
• Totebo – Butiken i Totebo

• Hjorted – Nära dej i Hjorted• Blankaholm – Blankaholms lanthandel
• Hasselö – Handelsboa

Västerviks kommun är stor och varierad. Servicepunkterna hjälper 

dig som boende och besökare att komma i kontakt med kommunen, 

få information om besöksmål, använda dator och skrivare samt 

handla livsmedel. Flera av servicepunkterna har också drivmedel, 

möjlighet att ta ut kontakter, paketutlämning och fungerar som  

apoteksombud och ombud för Systembolaget.  
Våra nio servicepunkter är utmärkta på kartan här bredvid:

Välkommen till kommunens servicepunkter!
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SERVICEPUNKTER

LOFTA CAFFÈ / CAFFÈ - KULTUR - MÖTELofta caffè är en mötesplats där du kan njuta av italiensk caffèkultur, lätta maträtter och kulturevenemang i naturskön miljö. Aktuella evenemang finns på hemsida loftacaffe.com/FB Lofta Caffè/ 076 185 44 06.

1

11

1

Vaccinova

Formakök
148x64

Sugen på SUP eller kajak Välkommen till Ostkusten Kajak på Västerviks Restortostkustenkajak.se

EN FULLSERVICE-STATIONDrivmedel Hyrbilar & Hyrsläp Mat för hela familjen Biltvätt 
Allen 76, Västervik, 0490210 31

H9

TJUSTGALLERIETKonst-Kort-Kulturböcker av konstnären och författaren Åsa Frosterud Jägerhorn.Galleri och ateljé.Strömsgatan 34.Granne med Båtsmansgränd.Tel:0490-321 95 www.tjustgalleriet.se
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Med reservation för tryckfel och ändrade förutsättningar efter tryckning. Dubbelkolla alltid uppgifterna. VASTERVIK.COM 43

43  VALDEMARSVIK & GRYTS 
SKÄRGÅRD
Längst in i en fjord på ostkusten 
ligger Valdemarsvik. En skönhet 
som karaktäriseras av branta 
bergssluttningar, gamla industri
byggnader och röda magasinshus 
intill hamnen. Träbåtsföreningens 
entusiaster putsar på sina skutor 
mitt i centrum, och en kort pro
menad därifrån ligger det prisade 
fritidsområdet Grännäs. Följer du 
vägen längs med den norra delen 
av Valdemarsviken hamnar du i 
Gryt och Fyrudden  Valdemarsviks 
kronjuvel där du i med enkelhet tar 
dig vidare med båt ut i skärgården.

S44
 RETROVIK I VÄSTERVIK

Ett eldorado för dig som älskar
gamla saker. Här finns begagnade
möbler, inredning, interiör, porslin
och keramik, begagnade vitvaror
och symaskiner.

S45 PSYKIATRISKA MUSEET
Västerviks Hospital för psykiskt 
sjuka öppnade 1912 och var i bruk 
in på 1990talet. När det var som 
störst fanns här runt 1 400 patien
ter och 900 anställda – en liten 
stad i staden. Psykiatriska museet 
ligger på det gamla sjukhusområ
det, nu Gertrudsvik Sjöstad, och är 
en av få bevarade miljöer från den 
slutna värld mentalvården en gång 
utgjorde.

S46
 BILBINGO

nder högsommaren anordnar 
Västervik IFK bilbingo vid fältet i 
Örbäcken. Ett poppis folknöje med
vinstchans, där en del har med sig 
egna fikakorgar och andra handlar 
korv och kaffe av klubben. Kom i
god tid om ni vill ha en bra plats 
längst fram!

S47
 BOWLING &  

SHUFFLEBOARD 
Kingpin, Västerviks bowlinghall, 
har tolv bowlingbanor och två 
shuffleboards och är öppet dag
ligen. Boka gärna bana i förväg.
Här serveras lunch såväl som a´la 
carte.

 STADSPARKEN
Generationsparken mitt i centrum 
är en mötesplats för alla åldrar. 
Det vimlar av rutschkanor, klät
terlek, studsmattor och annat kul. 
Utmana familj eller vänner på 
en runda minigolf i den mycket 
trevliga 18hålsbanan. Mys med 
picknick på en filt i gräset och 
bara njut av omgivningen.

S49 NYGRÄDDADE VÅFFLOR
Strax intill stadsparken ligger 
Kyrkans Hus. Här driver
Svenska Kyrkan ett sommarkaffe
där besökare kan njuta av kaffe
och en nygräddad våffla i den 
mysiga trädgården.

S50  VÄSTERVIKS MUSEUM
På kulturområdet Kulbacken
ligger Västerviks Museum.
Här återfinns den omtalade
utställningen om krigsfartyget
Mars Makalös som år 1564
med stor dramatik flög i luften
och sjönk till botten utanför
Öland i en strid mot danskarna.
Västerviks Museum tar er
med ner på djupt vatten med
hjälp av digitalt material, foto
och film.

 ANKARSRUMS  
BRUKSMUSEUM 
Ankarsrums bruk är ett av 
Sveriges äldsta företag, med en 
lång och spännande historia. 
När bruksdöden drog fram på 
1800talet tillhörde Ankarsrum de 
järnbruk som kunde leva vidare, 
tack vare att man ställde om till 
mekanisk verkstadsindustri. På 
det aktiva bruksmuseet Aktiveum 
i den fina bruksparken får nyfikna 
lära sig mer om anrika Ankars
rum. 

 STREET ART I VÄRLDS-
KLASS!
Västervik Street Art Festival, 
2019–2021, har satt Västerviks 
kommun på den internationel
la street artkartan. Med ett 
hundratal verk, från kabelskåp 
till monumentala väggmålningar, 
finns nu ett offentlig konstgalleri i 
världsklass som du kan ta del av 
när det passar dig.  

S53  KÖR GOKART 
Utmana familjen eller kompisarna 
på ett fartfyllt äventyr. Action 
Center i Västervik erbjuder 
Gokart på sin 650 meter långa 
bana. I anslutning till gokartba
nan ligger paintballparken. Räkna 
med både adrenalin och action 
om du vågar prova sporten. 
Här erbjuds även Archery Tag, 
Bumper Ball

 KYRKOGÅRDS-
VANDRINGAR 
Kyrkogården berättar är en digi
tal kyrkogårdsvandring som finns 
på Gamla och Nya kyrkogården 
i Västervik samt på Ankarsrums 
kyrkogård. Porträttbeskrivningar
na är ett sätt att nå Tjustbygdens 
lokalhistoria på ett bredare 
perspektiv snarare än att gestalta 
en person eller en släkt. Kyrko
gården berättar är ett samarbete 
mellan Södra Tjusts pastorat och 
Västerviks museum.

 SÖDERKÖPING
Mysiga Söderköping har en 
heldel olika aktiviteter att 
erbjuda.Som en promenad upp 
för detmytomspunna Ramunder
berget– 70 meter över marken 
med en härlig utsikt. Belöna dig 
efteråt med en glass på välkända 
Smultronstället intill Göta Kanal.

S56  SKÄRGÅRDSSTADENS 
HISTORIA
Ombord på M/S Lilla Strömmen 
får du uppleva Västervik från sin 
allra vackraste sida  vattnet. Lär 
dig mer om Västerviks historia, 
nutid och framtid. Du får höra om 
Västerviks sjöfartshistoria, och 
om varför Danmark spelat en 
roll i Västerviks historia. Boka en  
guidade tur som går två gånger 
dagligen för en ny och spännan
de vy av Västervik.

S48

51

S54

52
55
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Äskeskär

Sladö-Äskeskär
naturreservat

Station Smalspåret.

Vadringsled
Kanotled

1
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HÄR KAN DU BADA
  SÅDUGGEN ÖVERUM. Mysig sandstrand med brygga.

  KYRKSJÖN ODENSVI. Här hittar ni ett stillsamt barnvänligt insjöbad.

  KOGAREN En insjöidyll.

  NÄSSJÖN, TOTEBO. Insjöbad med sandstrand och gräsytor.

  HJORTED BADPLATS. Sandstrand med bryggor vid sjön Hjorten. 

  BLANKAHOLMS BAD & CAMPING. Familjärt litet bad vid  
 Blankaholmsviken. 

  TOVEN VÄSTRUM. En riktig insjöidyll med både strand och klippor.

  ÖBÄLEN STÄMSHULT. En liten sandstrand mitt i skogen.

  PUKSÄTER GUNNEBO. Populär badplats med brygga,  
 Verkebäcksviken. Populär för dykare.

  ALMVIKS BADPLATS. En pärla vid Gamlebyviken med  
 flytbryggor som hägnar in för de små barnen. 

  HAMMARSBADET GAMLEBY. Skön sandstrand och  
 långgrund lagun för de minsta badarna. 

  STORSJÖN. Sandstrand, bryggor och klippor på samma ställe. 

  FLATVARP. Klippbad med panoramavy över skärgården.

  GUDINGEBADET LOFTAHAMMAR. Bad med sandstrand,  
 klippor och bryggor. 

  TÄTTÖ HAVSBAD LOFTAHAMMAR. Barnvänligt bad med  
 massor av roliga aktiviteter för både barn och vuxna.

  HALLMARE HAVSBAD LOFTAHAMMAR. Långgrund sandstrand. 

  HASSELÖ SAND (EN Ö). Fin sandstrand där turbåtarna angör.

  BONDBACKEN GRÄNSÖ. Långgrund sandstrand med utsikt  
 över havet. 

  LÖGARBERGEN VÄSTERVIK. Det mest centrala klippbadet i  
 Västervik. Endast 300 meter från Västerviks centrum. 

  KORPAHOLMARNA VÄSTERVIK. Klippbad med gångbroar  
 mellan öarna.

  VÄSTERVIK RESORT. Långgrund sandstrand med intilliggande  
 äventyrsbad.

  SKANVIK GRÄNSÖ. Västerviksbornas eget klippbad längst  
 ut på Gränsö. 

  SANDVIK, GRÄNSÖ. Denna långgrunda sandstrand på  
 Gränsö är storfavorit bland barnfamiljerna. 

  LILLÖN GRÄNSÖ. Här ute på Gränsö kan du hitta din egen  
 klippa att bada ifrån. 

  GRÖNÖ/SPÅRÖSUND. Klippbad med utsikt över skärgården  
 och öppet hav. 

  HÄNDELÖP (HUVET). Fantastiska klippor med en fantastisk  
 utsikt ut över öppna havet.

  IDÖ (EN Ö). Solvarma badklippor och en liten långgrund  
 sandstrand.

  GRÄNSÖ SLOTT. Vid Gränsö slott kan man bada både från  
 bryggor och vid sandstranden. 

  EKHOLMEN, GRÄNSÖ. Här, längst ut på den lilla ön utanför  
 Gränsö slott, sammanbundet med Gränsö av en gångbro  
 hittar du slottets eget klippbad.

KOMMUNGUIDE
  Uknadalen, Ukna kyrkoruin. Vacker natur

  Risebo fritid, jakt och fiskecamp

  Överums bruksmuseum

  Edsbruks kyrkoruin, bruksmiljö

  Lilla Återbruket, glaskonst och kaffe

  Helgenäs

  Tindered Lantkök

  Fornminnen, hällristningar, Utrikesstenen

  Gärdsholmen skärgårdshemman, fiskecamp

  Flatvarp, utsiktsplats

  Loftahammar, restauranger, kaffe, gästhamn

  Aleglo kvarn, hembygdsgård

  Källvik, gammal brunnsort

  Loftahammars Golfbana

  
Gamleby, torgmiljö, Garpedansberget, fornminnen,  

 köpcentrum, restauranger, caféer, antikt

  Kasimirsborg, skutvarv, fornminnen, hällristningar

  Segersgärde naturreservat

  Almviks tegelbruksmuseum, kaffe

  Hallingeberg

  Blackstad, utomhuspool

  Ekhagens golfbana

  Hamn Skärgårdstrafiken, Gotlandstrafiken 

  Speedway Arena 

  MTBbana, VOtorpet

  Västervik Resort, camping, äventyrsgolf 8håls golfbana,   

  Aktiveum, brukspark, bruksmiljö

  Lunds by

  Gränsö naturreservat, Gränsö slotts Hotell & Spa

  Hvalstad kvarn

  Verkebäck, smalspårsstation

  Gunnebo bruksmuseum

  Hjorteds mopedmuseum

  Virums älgpark

  Blankaholm, servicepunkt, gästgiveri, gästhamn

  Östra Skälö, restaurang

  Väderskär, fiskeläge, kapell

  Stora Grindö, Laxboa restaurang

  Stedsholmen, naturreservat, gammal lotsplats

  Rågö naturreservat, restaurang, gästhamn

  Björkö, naturreservat

  Hasselö, badstrand, restaurang, aktiviteter

  Sladö, naturreservat, fiskeläge

  Torrön

  Spårö båk

  Idö, gammal lotsutik, restaurang, aktiviteter, gästhamn

  Händelöps by, fiskeläge

  Tofvehult, konferens och boende

48   Bronsålderskust. Hermanstorp

49   Bronsålderskust och Loftaleden

50   Maren, Gertrudsvik
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REGIONENS STÖRSTA 
CYKEL & MASKINAFFÄR

Din servande fackhandlare! Ledande produkter från kända 
varumärken. Stort reservdelslager och egen serviceverkstad.

VIMMERBY 
GAMLEBY
VÄSTERVIK
MOTORSPORT.SE   

SERVICE-
VERKSTAD

RÄNTEFRI
DELBETALNING

RESERV-
DELAR
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Vad händer på Bökensved?
Nu satsar vi stort på folkhälsa och idrott i Västervik. Ny simhall, ishall, rackethallar, 
utomhusplaner och mer ytor för idrott och evenemang.  

Följ arbetet på www.vastervik.se/bokensved
 

VÄSTERVIKS NYA AKTIVITETSOMRÅDE



Telefon 0490-25 80 00   vaster v ikresor t@vasterv ik .se    vaster v ikresor t .se

#västervikresort #upplevelserpåriktigt

Upplevelser nära dig


