
Odensvi
en bygd med engagemang 



Välkommmen 
till Odensvi! 
 
 
Odensviborna har i alla 
tider värnat sin bygd, 
vilket också inkluderar 
förändring i tidens anda. 
Många minns säkert arbe-
tet med kommunikation 
under -70 talet, då gällde 
det vår kostig till väg, 135. 
Så småningom fick vi en 
bra vägkommunikation i 
öst- västlig riktning. 

Under 2014 såg vi till att 
men gemensamma krafter 
få fiber till bygden. 

Att vi lyckades med detta 
beror på att vi är vana att 
sammarbeta, och att vi 
värnar vår bygd. 

I Odensvi finns flera föreningar och organisationer 
som skapar aktiviteter och utveckling i bygden. 

•	 Föräldrarföreningen - Föreningens syfte 
är att tillvarata och utveckla barnens fritid, är 
ett stöd för förskola och fritids och att bevaka 
frågor rörande förskolan och fritids. Föreningen 
har ansvar för fritidsården i Odensvi. Under 
sportlov och höstlov ordnas olika aktiviteter för 
barn och ungdomar. 

•	 Odensvi	Fiber	Ekonomisk	Förening - äger 
och driftar det fibernät som man själv byggt. 

•	 Odensvi	Intresseförening - en paraplyför-
ening för bygden. Initierar och driver frågor för 
bygdens bästa. 

•	 Hembygdsföreningen	- arrangerar aktivite-
ter kring våra högtider och förvaltar vår vackra 
hembygdspark. 

•	 Röda	Korset	Odensvi

•	 Odensvi	Ekonomiska	Förening	- sköter 
och driver Odenskans, vårt bygdehus. Här finns 
butik, samlingslokaler och vandrarhem.

•	 Blackstad	Odensvi	IF	-	BOIF är ett 
samarbete mellan föreningarna Blackstads IF 
och Odensvi IF och har lag både för barn och 
vuxna. 

•	 Odensvi	församling. En aktiv församling 
som ordnar ”Torsdagslunch” varje vecka i 
Bygdegården.  Det finns en barnkör och Kyr-
kokören är väldigt uppskattad av Odensviborna. 

Ett rikt föreningsliv



Odensvi fiberförening bildades 2013 och under 2014/15 
har det grävts i hela Odensvi socken så de som velat 
har kunnat gå med och få fiber i sina hus. Ca 250 
anslutningar är det idag.

Odensvi Förskola och Fritids fick helt nyrenoverade 
lokaler under 2014. Det är rymligt och anpassat både 
för barnen och personalen. Odensvi IF är en gammal 
förening i Odensvi. Det finns två fina fotbollsplaner 
där både A- och B-lag samt ett ugndomslag tränar och 
spelar match. På vintern tränas det Coreträning i OIF ś 
regi, och är det snö finns det både längdåkningsspår 
och en skidbacke som är igång.

Möckelkullen är ett naturreservat mitt i Odensvi. 
Med en höjd på 45 meter ser man från toppen över 
stora delar av Odensvi socken. Våren 2015 har 
Intresseföreningen ordnat med en utkiksplats och 
fikabord på toppen, så man göra en utflykt dit 
om man vill.

Odensvi Intresseförening ger ut ”Odensvi-
bladet” en gång i månaden. Där får man 
information om vad som händer i bygden 
under nästkommande månad. 

Odensvibladet delas ut i brevlådorna, men 
finns även att hämta i lanthandeln. 

        

Ett liten bygd med stort innehåll 



Upptäck Odensvi till fots eller cykel
Fiska i kyrksjön
Fiske i Kyrksjön är väldigt popu-
lärt. Inplantering och kontroller 
sköts av Kyrksjöns Fiskevårds-
område. Fiskekort kan ni köpa i 
Odensvi Lanthandel. Ni kan även 
gå in på www.odensvilanthandel.se 
och läsa om fiskereglerna.

Odenskans - bygdens 
samlingspunkt
Bygdegården drivs av en Eko-
nomisk förening i Odensvi. De 
driver även Camping, Vandrarhem 
och Bensinstation. Allt samlat 
runt Bygdegården. De ser även 
till att det är fint vid barnvänliga 
Kyrksjöbadet.



Upptäck Odensvi till fots eller cykel
Vandra längst Tjustleden
Västerviks kommuns vandringsled 
kallas Tjustleden. Den går förbi 
Odensvi. Vid Karrum, som är 
en by utanför Odensvi, kan man 
hitta ”Hängesten” som ligger vid 
Tjustleden. Fortsätter man en bit 
till så finns ett vindskydd som 
ligger väldigt fint vid sjön Sixgöl.

Med koll på historian
Hembygdsföreningen håller fint 
runt hembygdsgården som ligger 
bakom Odenskans. På sommaren 
har de öppet vissa dagar för all-
mänheten. De har även givit ut en 
bok om bygdens historia. 



Några av bygdens företag

Karrums Djurtransporter AB 
Karrum Svarttorp,  
59494 Odensvi 
Karin och Mats Jakobsson 
0493-26010, 070-3313335

Catering, buk, cafe och vandrarhem.  
odensvilanthandel.se. Tel: 0493-210 30 
odensvi.lanthandel@telia.com

Aktiva gårdar 
En liten bit utanför Odensvi 
driver Anders och Annika 
”Sollidens Gårdsprodukter” 
De driver grisuppfödning 
och odlar grönsaker. Allt är 
ekologiskt. På våren har de även 
försäljning av växter.

Odensvi socken är ett av Sveri-
ges mest ko-täta områden. Det 
finns ett 20-tal lantbruk med 
tillhörande åkermark i bygden. 
De största lantbruken heter 
Ogestad och Odensviholm.     

Möbelrenovering, läderarbeten och 
nytillverkning Tel. 0730-78 09 87

Matboden är öppen lör 10.00 - 15.00 
eller efter samtal till 0493-26047



Sedan 2002 driver Malin 
Lööw-Johansson Odensvi Lant-
handel. I butiken jobbar även 
Susanne, Therese och Gunnel. 
En stor del av verksamheten är 
Cateringen, där jobbar Nina. I 
butiken finns även ett litet café 
med uteservering. 

Butiken erbjuder en rad tjänster 
som gör livet lite lättare. Här 
finns bland annat Apoteksut-
lämning, Kassagiro och hem-
sändning, Du kan självklart 
beställa dina varor över nätet. 
Butiken är även Servicepunkt 
åt Västerviks kommun, där 
man kan få information om det 
mesta i kommunen.

Vandrarhem och Camping 
bokas via Odensvilanthandel. 

Mer information på  
odensvilanthandel.se 
Tel: 0493-210 30 
odensvi.lanthandel@telia.com

Butik med bred service



Skriften är framtagen av Västerviks kommun 
i samarbete med föreningar och företag i 
Odensvi. 

Västerviks kommun ligger längs södra 
Sveriges ostkust. Kommunen är cirka 
sju mil lång och fyra mil bred. Det 
gör Västervik till en av de större kom-
munerna i södra Sverige. Att resa med 
bil från Ukna i norr till Blankaholm i 
söder tar mer än en timme.

Västerviks kommun utmärker sig inte 
bara för sin storlek. Kommunen har 
även en stor mängd samhällen. 40 
procent av befolkningen bor utanför 
centralorten. Här finns fyra samhällen 
utöver centralorten, Västervik, med 
runt tusen invånare eller fler, Gamleby, 
Ankarsrum, Överum och Gunnebo. 
Förutom dessa så finns flera kyrkbyar, 

kustsamhällen och bruksorter med 
några hundra invånare var.

Kort om kommunen
•	 Landarea - 1871 km2 (45:e plats i 

riket)
•	 Area (inklusive vatten) - 3615 km2 

(35:e plats) 
•	 Befolkning 2012 - 35 921 invånare 

(70:e plats)
•	 Befolkningstäthet 2012 - 19,19 

invånare per kvadratkilometer (115:e 
plats)


